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 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                                    מתוך סדרת הספריםדף 
  

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[  .דֶסֶחבגימטריא  ב"עת ַנְׁשא ֵהְּת ב"תשע   ֲאָלִפים'ה ]שבת הגדול[צו גליון פרשת 

   .ל כמראה אריה"ח נראה אוריאזבמב

ל כמראה "ה ונראה אוריא עולחזבמב:) צו לב(בזהר 

והיו רואים , אריה אחד חזק רובץ על טרפו

ואש אחרת עליונה קדושה , כהנים וישראל שמחים

 היתה העלאת הקרבןרואים ש. יורדת לקבל אש תחתונה

 )קאמרנא(' פרי חיים'וכן מובא בספר  .חיות אשה המלאכיםדרך 

 של חשסוד אותיות שאכילת הקרבנות על ידי הכהנים היא ב

ושירת הלוים היא בסוד , דאכילה נעשית בשקט, חשמל

 המסמל את חוטי החשמל ק"ברוכן .  של חשמלמלאותיות 

 )כא, בראשית ח( וכן הכתוב. בהפוך אותיותן קרבבתבת מרמז 

 לויתן ע" וכן הכתוב. ה"ארית "ר" ניחחהיח רת אה "יוירח הו"

ת "ס" בחהמז  אל יסודק יצם הדתואח  המזבתקרנו

דאש תחתונה מעוררת את האש , אפנים'  בבת"מתלקח

. ה"קרבן הוי בגימטריא חשמלוכן , העליונה כדברי הזהר

ובגימטריא . "יקריבנו"ובגימטריא . ה"מאשי הויובגימטריא 

  ."והביאה אל בני אהרן"ובגימטריא . "ה"יקריב להוי"

 םבטע נחלקו הקדמונים )ב ,א ויקרא( 'חכמה משך'ה לשון

 םדהא לב להרחיק הוא כי אמר המורה ,הקרבנות

 כל לקרב הוא כי אמרו וסיעתו ן"והרמב ,זרה עבודהמ

 בפעלות אשר רוחני עלעקטרי ענין והוא ,העולמות הכחות

  .כידוע שונים בעולמות גבוהות יעשה הכהן

 שהמלאכים נהנים )'מתוק מדבש'עם פירוש . נח ע(בזהר 

 :)ש כח"שיה( מבעל התניא ת"וכן מובא בלק. מהקרבנות

רשו ועל ידי הקרבן עולה החיות של הנפש ונכלל בש

לם ווכ, והחיות נושאות את הכסא, בחיות הקדש

רוך מתנשאים ומתעלים ומתרוממים עד אור אין סוף ב

 העלאת הקרבן רואים ש.חו ממש כדי להיות ריח ניחואה

במדבר (  שהכתוב.)לך לך פא(וכן מצינו בזהר  .היא דרך המלאכים

מרמז על התקשרות הקרבן עם " לאשיאת קרבני לחמי ") ב, כח

 ויהי" )כ ,יג שופטים( וכן כתוב .אשיםהמלאכים שנקראים 

 ה"הוי ךמלא ויעל השמימה המזבח מעל הלהב בעלות

 עלה המלאךורואים ש ."איםור ואשתו ומנוח המזבח בלהב

הכתוב המדבר על המלאכים   וכן.המזבח בלהב השמימה

 וכן .ן"קרבת "ר" בהרדשים קסוד בערץ נאל ") ח, ים פטתהל(

 המסמלים את כרובים בגימטריא "ה"ניחח לפני הוי

 ה"חית "ר" מזבחההקטיר ילבו ח )כו, שם ד(וכן  .המלאכים

 חוהיה המזב ")לז, שמות כט( וכן הכתוב .שמרמזת על חיות אש

 עהנג"וכן . ל"חשמת "ס, " הנגע במזבח יקדשל כם קדשישקד

  .חשמל גימטריא וא שהח"שעת "ס" ש יקדחבבמז

 "אל יסוד המזבח"דלכן שפיכת דם הקרבנות היתה 

באנו במאמר ה ד)מקומות ז ובכמה, ויקרא ד(כמובא בכתוב 

 שהיסוד במזבח הוא :)השמטות רנט(מהזהר ' חשמל מילה'

לכן שפכו את .  שהוא בבחינת יסוד זכר יוסףלבבחינת היסוד ש

כדי להעלות את הדם , אל יסוד הזכר, נקבהיסוד המסמל הדם 

ובחינת , יחוד בבחינת יסוד זכר לבחינת, מבחינת יסוד נקבה

 )ט, ויקרא א(וכן הכתוב . "'לריח ניחח לה"עלה את הדם תהזכר 

 המסמל את העטרה אשכול בגימטריא "ה"ריח ניחוח להוי"

 בגימטריא ה"ניחח להוי"וכן . שביסוד המזוגת זכר לנקבה

בגימטריא , "אל יסוד מזבח העלה" )שם(כן הכתוב ו. עונה

  . זרע

וזורק הדם סביב למזבח שהוא  :)שמות כ(בזהר 

 מוצקין אותו ועולה ,ם מדת הדין אדמהואד

 מדת הדין ךנהפ,  ללבןךואז האדום נהפ, לו לבןוהעשן כ

קר הקרבת הקרבן על המזבח ינראה דלכן ע, למדת הרחמים

 דבארנו שענין , על המזבחזריקת הדם ל ידיהיתה ע

מבחינת . "'לריח ניחח לה"הקרבן את הקרבנות הוא להעלות 

בסוד הפיכת , דם נהפך ללבןווזה מרמז הזהר שהא. יסוד נקבה

 :)זבחים מו(וכן מצינו במשנה . כך כאן הדם עולה, הדין לרחמים

 ורואים בקרבנות את מספר .לשם ששה דברים הזבח נזבח

מצינו 

  וזה

מצינו 

נראה 

צינו מ
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ריח " .)תיקונים קז(כן מצינו בזהר ו. שש המסמל את היסוד

 רואים שהזהר מקשר את ריח ,זה צדיק שבו מנוחה" חניח

" יחחניח רמזבח ה ")ח, ויקרא ו(וכן הכתוב . הניחח לצדיק יסוד

 המסמל את היסוד ל"נחוכן .  המסמל את היסודר"נהת "ר

. בדלוג שתי אותיות" ה"י'הלח חינריח ") יג, שם א(מרמז בכתוב 

 ן"אילת "ר" שהאה "יפני הוליחוח נ ")כה, שמות כט( וכן הכתוב

  .המסמל את היסוד

דם  "כי הדם הוא בנפש יכפר" .)פסחים סה(בגמרא 

דם שאין הנפש יוצאה , שהנפש יוצאה בו מכפר

דם ק על המזבח ולזרבים ינראה דלכן חי. בו אין מכפר

 שנפש הבהמה נקראת )קמח( 'חנוך'דמובא ב, שהנפש יוצאה בו

,  של הבהמההחיוניתודם שבו יצאה הנפש , נפש החיונית

וכן נראה דהתקשרות . אשלחיות ביותר להתחבר ה וגבהוא ה

והקטיר " )יג, ט, ויקרא א(זת בכתובים והקרבנות ליסוד מרמ

 ,"והקריב הכהן את הכל", "הכהן את הכל המזבחה

 "הכל"וכן מובא ברבנו בחיי שם שהמלה . כלדהיסוד נקרא 

 שמסמלת את המלכות שמתחברת 'ה האות מרמזת על

  .בעבודת המזבחהמסמלת את היסוד  "כל"לבחינת 

יוסי '  כשיטת ר)ד"ב ה"הלכות תמידין ומוספין פ(ם "ברמב

מערכות של עצים על '  שבכל יום היו ג:)יומא מג(

חוטים '  רמז על החשמל שיש בו גיש כאןנראה ד, המזבח

 המערכות של אש המזבח 'וג' חשמל אות'כדבארנו במאמר 

ם שם "ברמבמובא  עודו. חוטים של חיות אש'  לגותמתחבר

 ובארנו, דם המערכה גדולה במזרחו שמתחיל לסדר ק)ז"ה(

  .שהחשמל משפיע דרך צד מזרח' חשמל חמה'במאמר 

. דחוט הסקרא היה בבחינת חשמל המקיף שבמזבח

וחוט של סקרא חוגרו  )מידות ג א(דהלשון במשנה 

שמסמלת את החשמל המקיף , חגורהמלשון היא  ,אמצעב

שבמזבח היה בבחינת  והיסוד. 'חשמל חטא'כדבארנו במאמר 

 .)סוכה מט(וכן מצינו בגמרא . ל הפנימי של המזבחהחשמ

ל " להאריז' הלקוטיםפרס'ומובא ב. מגדלשהמזבח נקרא בשם 

' הל(ם "ברמבמובא  כןו.  שמגדל מסמל את היסוד)מא' נח ע' פ(

 ועמוד מסמל את ,כמין עמוד שהמזבח הוא )טז, ת הבחירה בבי

ת "ס" ה תעשם אבניחמזב ")כב, שמות כ( וכן הכתוב .היסוד

   . המסמלת את היסודה"חמ

.  של הבהמההאליהדלכן היו מקטירים על המזבח את 

וכיון שהקרבן . הבהמהיסוד דזנב הבהמה הוא בבחינת 

 של יסודהיו מקטירים את ה, יסודדרך ה' עולה לריח ניחוח לה

 המסמלת אמה בגימטריא אליהוכן . יסודהבהמה שיתקשר ל

שמות (י "ומצינו ברש .'חשמל לולב'את היסוד כדבארנו במאמר 

אבל , אין אליה קרבה אלא בכבש וכבשה ואיל )כב, כט

נראה דלכן שור ועז אין טעונין . שור ועז אין טעונין אליה

' חשמל מילה'נו במאמר כדבאר, דהם בחינת יסוד, אליה

כמו , וכן שור הוא בחינת יוסף, ששעיר עזים מסמל את יוסף

ואלו שהם בחינת . "בכור שורו הדר לו" )יז, דברים לג(שכתוב 

דכל , המזבח דרך האליהיסוד אינם צריכים להתקשר ל, יסוד

  . יסודגופם הוא בחינת 

 אמר רבי חמא בר חנינא רצועה :)זבחים קיח(בגמרא 

ונכנסת לחלקו , היתה יוצאת מחלקו של יהודה

והיה בנימין הצדיק , ובה היה מזבח בנוי, של בנימין

 רצועה היתה יוצאת כי נמיה, מצטער עליה לבלעה

חשמל  'במאמרבארנו . מחלקו של יוסף לחלקו של בנימין

מעביר את השפע  הוא בחינת עטרת היסוד שבנימיןש' אות

 שהמזבח שמזווג יסוד למלכות וגם כאן רואיםמיוסף ליהודה 

מובא  וכן. והוא מחבר בין יוסף ליהודה, נמצא בחלק בנימין

 רק היה במזבח שהיסוד ,)קל 'ע( ל"להאריז 'הלקוטים פרס'ב

 היסוד הוא שבנימין לרמז ,יהודה של ולא בנימין של בחלקו

  .ליהודה שמשפיע

  נסוך המים והיין על המזבח

, ]על המזבח[ ספלים היו שני .)סוכה מח(במשנה 

מערבו של מים , טמין דקיןוקבין כמין שני חוומנ

טם וח, טמין דקיןוכמין שני ח י"ומבאר רש. מזרחו של יין

והכהן מערה בפי , טמווונקב אחד בח, אחד בספל

טמין על גב ו החךוהנסכים מקלחין ויורדין דר, הספלים

יתין ובמזבח היה נקב שבו המים והיין יורדין לש. המזבח

 הבאנו במאמר .של מזבח שהיו עמוקין וחלולים מאד

. 'טם הוא בבחינת אות וו שהח.)תיקונים קל(מהזהר ' חשמל חטא'

מצינו 

מובא 

נראה 

נראה 

מצינו 

מצינו 
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לסמל , טמיןושני חנראה דלכן נסוך המים והיין נעשו דרך 

 שהוא חוטשהמים והיין האלו מתחברים דרך המזבח ל

רת תו'פר בסוכן מובא . ועולים למעלה, טםוחו'  אות ובבחינת

טמין אלו מתקשרים עם בחינת ו ששני ח)ג"פי(א "לרמ' העולה

, יורדין לשיתין של המזבחונראה דלכן הם .  העליוןטםוחה

 הם שיתין שה.)תיקונים צה(מהזהר ' חשמל אות' במאמר דהבאנו

היסוד מעלה את הנסכים ו,  המסמל את היסודששמלשון 

 במאמר שם שאבן השתיה היתה חלק בארנווכן . למעלה

 שאבן :)זבחים סא(מצינו בגמרא ו. מהשיתין והיתה בבחינת יסוד

 את הנסכים ומעלה שותהדהיא , אבן השתיהזו נקראת 

קין ועמשהשיתין היו אומר י " רשלכןנראה דו. אותם למעלה

חוטי החשמל מתחברים ' במאמר דבארנו, וחלולים מאד

שהחוטים מתחברים לעולם השמיני שלמעלה שהוא ' לשמיני

שהגבורות  ,'מעלת הגבורות' במאמרי ובארנו.  גבורהבבחינת

שהשיתין מתחברים לשמיני מרמז י "ורש. מאד בבחינת ןה

  .מאדשהוא בבחינת 

אמר רבי אבא  )יג, הובא ברבנו בחיי ויקרא ב(מדרש ב

בבכי נתפרשו המים התחתונים מן העליונים 

אמרו אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה להיות קרובים 

ה עתידין אתם ליקרב על "אמר להם הקב', וצרנו וכולי

רואים שהמלח והנסכים .  המיםךגבי המזבח במלח ונסו

הם עולים מבחינת מים התחתונים , שעולים על המזבח

. להיות מים עליונים שקרובים ליוצרם, שרחוקים מיוצרם

שהחבור בין המים העליונים ' חשמל צדיק'ובארנו במאמר 

וגם כאן נבאר שהמלח והנסכים .  החוטלתחתונים נעשה דרך

והוסיף . להיות מים העליונים, עולים דרך חוט המזבח והשיתין

 לרמז כנוס אותיות ךנסוא ש"שליטיהודה קורן ' ג ר"הרה

שנסוך המים עושה כנוס מחדש של המים התחתונים יחד עם 

  .המים העליונים

 במלח תמלח ולא ךוכל קרבן מנחת" )יג, ויקרא ב(

רואים . "ך מעל מנחתךשבית מלח ברית אלהית

, ךמלח ברית אלהישהקרבת המלח על המזבח נקראת בשם 

שהברית , "מלח ברית" י"ומבאר רש. דהמלח מתקשר לברית

בטחו המים וכרותה למלח מששת ימי בראשית שה

רואים .  המיםךהתחתונים ליקרב במזבח במלח ונסו

המלח למים לעלית , י מקשר את הברית שנאמר במלח"שרש

 ששת ימי בראשיתוכן . העליונים שנעשית דרך החוט

 בגימטריא "במלח" וכן ,ך למספר ששיששי מרמזים על היסוד

  . יסוד

א שהמים ומלח "יעקב אריה פינק שליט'  רג"רהה

שעולים למעלה חזרה למים העליונים הם עולים 

ה "דהקב ,לדרגה יותר גבוהה מהמים העליונים שנשארו למעלה

רמז למים התחתונים שתכלית הירידה למטה של כל הדברים 

הגשמיים היא כדי לעלות חזרה למעלה דרך המזבח שמעלה 

בים ישבשביל להגיע לזה חי, את הגשמיות למעלה עליונה יותר

  .דם לרדת למטהוק

 דבארנו, תה לשים מלח בכל הקרבנותודלכן התורה צו

ם ששיכים שהמים העליוני' עולם השמיני'במאמר 

המסמל את רש היסוד הם בבחינת מלח ולעולם השמיני ש

, רש היסודווכיון שהקרבן עולה לעולם המלח ש, גבורהמדת ה

" ח המזבל אםבגשת ")מג, שמות כג(וכן הכתוב . צריך לשים מלח

  . ח"מלת "ס

 במלח ךכל קרבן מנחת" )אות קל( 'מדרש פליאה'ב

"  בשר ערלתוביום השמיני ימול"זה סוד " תמלח

ומבאר לדברינו דכשם שמילה בשמיני היא כדי לקשר . 'מל ח

בעולם השמיני שהוא היסוד רש ולש ,היסודאת התינוק דרך 

את כך נתינת המלח בקרבנות היא כדי לקשר , בחינת מלח

מז במלה ווזה מר. הקרבנות לעולם השמיני שהוא בחינת מלח

וכן .  למלחדמילה בשמיני מקשרת את התינוק, 'מל ח, מלח

שהקרבנות ' חוטי החשמל מתחברים לשמיני' במאמר בארנו

 )כז, ויקרא כב(כמו שכתוב , כשרים להקרבה מיום השמיני ללדתם

 דהקרבנות "'ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה"

  .מתחברים לשמיני

 הקורא כל :)יד ברכות( הגמרא על 'מנחם רתתו'ב

 בלא זבח הקריב כאלו תפלין בלא שמע קריאת

 שבאה העבודה את מסמלת שמע דקריאת .נסכים

 השפע את מסמלים ליןיותפ ,זבח בחינת דלתתא באתערותא

 בדברינו וכמבאר .יין בחינת דלעילא באתערותא שבא

 נוקבין מיין מעוררת שמע שקריאת 'ציצית חשמל' במאמר

 משפיע ה"שהקב השפע את מסמלים ותפלין ,עונה בבחינת

מצינו 

כתוב 

והוסיף 

נראה 

מצינו 

 מובא
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 .הפרנסה השפעת את מסמלים ליןידתפ ,עילאדל באתערותא

 ,למעלה מלמטה שעולה זבח בבחינת היא שמע קריאת לכן

 .למטה מלמעלה השפע את שמוריד יין בחינת הם ליןיותפ

 ההשפעות על המרמזים ,נכסים אותיות נסכים וכן

   .הגשמיות

 ם"ברמב שמובאת הלכהה את 'מנחם רתתו'ה מבאר

 דםוק להעשות יכול המים שנסוך )ז ,י ומוספין תמידין(

 להעשות ביחי היין נסוך כן שאין המ ,תמיד קרבן להקרבת

 ,דלתתא אתערותא דםוק הוא דהסדר .התמיד הקרבת לאחר

 אתערותא שמסמל המים ונסוך .דלעילא אתערותא כך רואח

 היין נסוך לויוא .התמיד הקרבת קדם להעשות יכול דלתתא

 .התמיד לאחר שותלהע יביח דלעילא ערותאתא שמסמל

 ,התמיד הקרבת של דלתתא האתערותא להיות צריך דםודק

  .דלעילא באתערותא היין נסוך של השפע בא כך רואח

שיטת רבי שמעון כשאין מספיק  )מנחות מד(במשנה 

, עדיף להקריב פר אחד עם נסכים, כסף בבית המקדש

 ומבאר לדברינו כיון. מאשר להקריב כמה פרים בלי נסכים

וכל שאר , שהנסכים מסמלים את השפע שבא מלמעלה למטה

חשוב ,  את השפע שעולה מלמטה למעלההקרבנות מסמלים

ולא כמה חצאי , שלםופן המומאד לעשות את העבודה בא

לת הקרבן להוריד וובפרט בדבר זה שמשלים את פע, עבודות

  .שפע מלמעלה למטה

  קרבן בעל מום

 שלמים זבח יקריב כי ואיש" )כא ,כב ויקרא(

 בצאן או בבקר לנדבה או נדר לפלא ה"להוי

 אסור דלכן נראה ."בו יהיה לא מום כל לרצון יהיה

 במאמר דבארנו ,המקריב בכהן מום או בקרבן מום שיהיה

 .שלם מהאותיות הוא חשמל המלה ששרש ',ציצית חשמל'

 חדיםומא הקדשה שחוטי היות שלם בחינת הוא דהחשמל

 דרך ניחוח לריח עולים שהקרבנות וכיון .בשלום ונמצאים

 להיות צריכים הם ,לחשמל שמתחבר הכהן ידי לע החשמל

 .יוסף בגימטריא "וב יהיה לא מום" וכן .מום בלי שלמים

 אשר" )כז ,כא שם( בכהנים מום סוריא על הנאמר הכתוב וכן

 וכן ,עולם יסוד צדיק בגימטריא ,"יקרב לא מום בו יהיה

 בנימין בגימטריא "יחלל ולא בו מום יכ" )כג שם( הכתוב

 ,למעלה הקרבנות עולים דרכה שביסוד העטרה את המסמל

   .'אות חשמל' במאמר כדבארנו

 בקרבן מום סוריא על התורה צותה דלכן

 שלמיםד ,הקרבנות לכל לומדים ומשם ,שלמים

 לא שלמים :)רסז פקודי( בזהר כמובא .שלם מלשון הם

 וכן .שלום על אלא אתחט ועל חובה על באים

 ,הכל שלום הם שלמים .)יא ויקרא( בזהר מצינו

 סורילא שהטעם וכיון .ולתחתונים לעליונים שלום

 בקרבן סוריהא נאמר ,שלם שאינו היות מום בעל

 שקרבן )ט ,א ויקרא( בחיי ברבנו מצינו וכן .שלמים

 ימין בו שיש האמצע עמוד עם מתקשר שלמים

 שאין המ ,נקבה וגם כרז גם באים הם לכן ,ושמאל

 דעולה ,נקבה רק וחטאת ,זכר רק היא עולה כן

 דכיון לדברינו ארוומב .בשמאל וחטאת בימין מתקשרת

 שלמים לכן ,שלם בחינת הם והחשמל האמצע שעמוד

  .שם מתקשרים

   את החוטים העליוניםותקרנות המזבח מסמל

 באצבעו החטאת מדם הכהן ולקח" )כה ,ד ויקרא(

 דקרנות נראה "העלה מזבח קרנת על ונתן

 'העולה תורת' פרבס כמובא ,חוטים בבחינת גם ןה המזבח

 ולכן .שבמרכבה חיות 'ד כנגד הן הקרנות 'שד )ג"פי( א"לרמ

 כמוו .החוטים את המסמלות הקרנות על הדם את נתנו

 אגדע רשעים )חוטי -( קרני וכל" )עה תהילים( שכתוב

 הרם מתפללים שאנו וזה ".צדיק )חוטי- ( קרנות תרוממנה

 בגימטריא קרנות וכן .משיחך קרן הרם ,עמך ישראל קרן

 בפתיחה הבאנוש פיכ ,החוטים את ותהמסמל ספירות

  .לספר

 מלשון הוא חטאת שקרבן ',חטא חשמל' במאמר

 את ומוציא החוטים את מחטא זה דקרבן ,חטוי

 וכן

מצינו 

נראה כתוב

 כתוב

 בארנו
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 בארנו וכן .החטא על ומכפר ,מהחשמל והנחש המהוהז

 פוריםיהכ ביום הגדול הכהן עבודת קרישע ,שם מאמרב

 ,שעירהו הפר של הדם זריקת היתה ,ובהיכל הקדשים בקדש

 חטאת קרבנות ידי לדע .וקדשיו מקדש מאתוט על תשמכפר

 .המקדש בבית שהיה הכללי החוט את הגדול הכהן טאיח אלו

 בחוט שכלולים ישראל בני של החוטים כל נטהרו וממילא

 קרנות על נזרק ,חטאת קרבן דם דלכן נראה .הכללי

 מחוט למטה נזרקים קרבנות שאר כן שאין מה ,המזבח

 דקרנות )ואילך 'ה הלכה ה"פ הקרבנות מעשה 'הל ם"ברמב 'ע( .הסקרא

 תשיוצא קרן בבחינת ,בחוט גבוהה דרגה מסמלות המזבח

 .הוגב שיותר כמה לנקות צריך ,החוט את וכשמנקים .מהראש

 ,למעלה פגם בחטאו והאדם ,למטה טהחו את ינקו דאם

 ומנקים ,למעלה החטאת דם את זורקים לכן .יועיל לא הנקוי

 פרבס מובא וכן .הכל מתנקה וממילא ,למעלה החוט את

 בגימטריא קרןש )וארא הפטרת( 'חי איש בן'ל 'אליהו אדרת'

 .מאות שבע מספר היא סופית ן"שנו החשבון לפי ,אלף

 העליונים החוטים את מסמלת דקרן לדברינו ומבאר

  .עולם של לאלופו המתחברים

 שמזבח הנחשת סמל 'העולם המשכן והאדם'מאמרי ב

 בדרגה נמוכה בבחינת עניות בדעת' את עבודת ה

 ' הלעמת זאת מזבח הזהב סמל את עבודת. נחשתב הנרמזת

השמטות (מצינו בזהר  וכן. בדרגת עשירות בדעת בבחינת זהב

ריח הקרבן , יש ריח ויש ריח, "טובים ךלריח שמני" :)רנד

ריח הקרבן מקרב ומיחד כל אלו שבטי , וריח הקטרת

וריח הקטרת מקרב ומיחד ומאיר , ההיכל של בית דוד

ועל כן שני , אלו נרות עליונים נהרי אפרסמון טהור

מזבח הקטרת , מזבחות היו מזבח הקטרת ומזבח העולה

בח העולה ריח מז, מזבח העולה הוא לחוץ, הוא פנימי

ריח מזבח הקטרת מתקן , מתקן להאיר נרות תחתונים

, " טוביםךלריח שמני"ועל כן . להאיר נרות עליונים

  .  טוביםךלריח של אותה קטרת שמני

הדם על קרנות את הנשרפות מצינו שזורקים 

נראה לבאר דחטאות , )ם שם"ברמב' ע(, מזבח הזהב

, פר כהן משיח, ריםפר ושעיר של יום הכפוהנשרפות שהן 

: זבחים לט' ע(, ופר העלם דבר של צבור, שעירי עבודה זרה

לכן . הו על פגם במקום יותר גבות באןה, )ה אלו"י שם ד"וברש

דמזבח הפנימי ,  על קרנות מזבח הפנימיןדמאת ק וצריך לזר

 בבחינת הראש של ןוקרנותיו ה, מסמל את החוט שלמעלה

או פגם של , ]ז" שעירי ע-[צבור  של רהזבודה  ופגם ע,מדרגה זו

פר כהן [ או פגם של כהן גדול ] העלם דבר של צבור-[סנהדרין 

צריך לחטות במקום יותר , הו שפוגם במקום יותר גב]משיח

אשמת העם , שכהן גדול שחוטא, )ג, ויקרא ד(י " ברשיןע[. הוגב

  . ]היא

דמם גם את דלכן בפר ושעיר של יום הכפורים זרקו 

 כנגד עביה של הכפרת ולפנים בקדש הקדשים לפני

כיון שבאו לכפר על כל החטאים של , )ה ולא"ד: י יומא נג"רש' ע(

ה ביותר בחוט שבו ודמם במקום הגבאת לכן זרקו . בני ישראל

וכן .. עביה של הכפרת כנגד החטא והוא ל ידייך שיפגם עיש

וכן .  שהכפרת היא בבחינת יסוד.)תרומה נג(מצינו בזהר חדש 

וכן  .רתו דיוסף היסוד נקרא פרתופמלשון היא כפרת נראה ד

  .שלשלת בגימטריא "הארן הכפרת על" )כא, שמות כה(הכתוב 

שמבדילה בין כת והדם על הפראת זרקו דלכן 

כת זו מסמלת את העטרה ודפר, הקדש לקדש הקדשים

וזריקת הדם . 'חשמל כרובים'כדבארנו במאמר , שביסוד

כת ום המסמל את היסוד שבמלכות לפרמקשרת את הד

. ומנקה ומטהרת את החוטים, המסמלת את העטרה שביסוד

כת ולרמז שהפר,  פעמיםשבעכת והדם על הפראת ולכן זרקו 

 פרכת וכפרתנראה דוכן . שיכת למספר שבע העטרה שביסוד

וכן . כת זוכים לכפרהו הכפרת והפרל ידידע, תכפראותיות 

 פרכת בגימטריא "וסלחת לעוני כי רב" )יא, תהילים כה(הכתוב 

  .כפרתאו 

מכפרות , הזאות שלפני הכפרת )יח, ויקרא טז( ן"ברמב

. על טמאת מקדש וקדשיו של לפני ולפנים

והזאות שעל הפרכת באהל מועד מכפרות על טמאת 

כגון מנורה ושלחן ולחם הפנים ופרכת , היכל וקדשיו

יו מכפרות על ומתנות מזבח הפנימי והזאות שעל, עצמה

פרה על ירואים שכל זריקה כ. טמאת מזבח עצמו וקדשיו

הרה את החוט במקום יוכדבארנו שכל זריקה ט. מדרגה אחרת

התכפרו , הר בכל המקומותי לאחר שהחוט טפורכם וביו. אחר

 שביום )טוחלק ( 'רת מנחםתו'וכן מובא ב. חטאות בני ישראל

בארנו 

ובחטאות 

נראה 

נראה 

מובא 
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כפרים גם על הכפורים מ םדביו, לותי תפחמשהכפורים יש 

שהיא הדרגה . בבחינת יחידה,  שבנפשחמישיתהדרגה ה

כי ביום הזה " )ל, ויקרא טז(מז בכתוב וומר. הגבוהה ביותר

 שביום "ה תטהרו"יכפר עליכם לטהר אתכם לפני הוי

, ה"הכפורים מכפרים על דרגה גבוהה שהיא למעלה משם הוי

 )ב"קס' ס ע"תש( 'אמונת עתיך' פרוכן מובא בס. "ה"לפני הוי"

 האדם מגיע יםדביום הכפור, רוצה אני בגימטריא יום כפורש

ששם כל אחד הוא בבחינת , לדרגה הגבוהה של בחינת רצון

ומשם נמשך גלוי , היינו שרוצה לעשות תשובה, רוצה אני

  . הרצון העליון לכפרת יום הכפורים

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  שה לכתובת המייל דלקמןניתן לקבל את המאמר המלא בבק

  .חַתֶּפ ַּביַחִׁשָּמ ַה:ל"וקג זצְרֶּבְנְיפ ַׁש"גרחַהן ָרָמ

ים ִרּות ּפַּדֻעְסל ִּב"ן זצָרָּמע ִמַמָּׁשא ֶׁש" שליטיטֹוא ִוָסָא' ג ר"א הרה"יבלחט, ל"פ זצ"גרחל ַה ֶׁשינֹוִמד ְיַּיִמ

 ּוּלֵאְו, יםִעְדא יֹום לֵֹה, יַחִשָּמא ַהבֹי ָיַתים ָמִרְמאֹו ֶׁשּוּלֵאר ֶׁשֵמם אֹוָלעֹוָה: ןֹוׁשָּלה ַהֶזָּב

 ַּבָּׁשבּועֹות. דאֹה ְמָברֹו ְקתֹויָאִבּו, ׁשָּמח ַמַתֶּפ ַּביַחִׁשָּמַהֶׁש, םֶכר ָלֵמי אֹוִנל ֲאָבֲא. יםִרְמא אֹוים לִֹעְדֹוּיֶׁש

א "ג שליטְרֶּבְנְים ַׁשלֹוָׁש' ג ר" הרהֹוּדְכֶּני ִמִּתְעַמן ָׁש ֵכמֹוְּכ. ]מֹוְצל ַעא ַעָּבִנ. [יםִנר ָּפֵּתְסה ֶהֶיְהים ִיִברֹוְּקַה

ר ַמָאיף ְוִסם הֹוֶהד ֵמָחֶא. ברֹו ָקׁשָּדְקִּמית ַהֵּבים ֶׁשִרפּום ְּבֶהר ָלַמל ָא"פ זצ"גרחַה ֶׁש לֹורּוְּפ ִסֲאָנִׁשיםי ֵנת ְׁשחֹוָפְּלֶׁש

  .תֹונֹוְבר ִלזֹוֲע ַלְךֵלא הֹוהּוְו, ברֹו ָקׁשָּדְקִּמית ַהֵּבֶׁש, ר לֹוַמפ ָא"גרחַהֶׁש

  . עד שיבוא משיח בית כנסתתספיק לבנות לא .א" שליטל שטיינמן"מרן הגראי

 ).ב"ש פרשת ויקהל תשע"דברים שנאמרו בשיעור במוצ(. א" שליטל שטיינמן"מרן הגראידברי ציטוטים מתוך 

ה "הקב,  צריכים להם שיהיו חוליםה עושה שיהיו הרבה אנשים שהרבים"לאחרונה הקב

צריך לדעת שיש גוי רשע באיראן . וכל לומדי התורה הם צדיקים, מתאווה לתפילתן של צדיקים

מטף ועד , ורוצה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים] ס'גרויסע בומבע[, שמכין פצצות גדולות

יעזור ולא ' חושבים שה.  על זהכבר התרגלו ולא מתפללים, ובגלל שדיברו על זה כל כך הרבה. זקן

ה רחום וחנון ומתאווה לתפילתינו לכן הוא "אבל הקב. ולא מבינים שיש גזרה בשמים, יקרה כלום

ה גורם לנו להתפלל "המצב הוא מסוכן והקב .העיקר שכבר יתפללו. מנסה לזעזע אותנו בכל דרך

  .כדי למלאות את המאגר של התפילות

ל ושמע שם מאחד מראשי הקהילות שהתייעץ בימים האחרונים עם "ם אלו מחושמעתי מיהודי שחזר בימי

 :ותשובת מרן אליו היתה בזה הלשון. א האם לקנות קרקע לבנות בית כנסת"ל שטיינמן שליט"מרן הגראי

לארץ  ל"ה יעביר את הבתי כנסיות של חו"ל שלעתיד לבוא הקב"פ שאמרו חז"אע? בשביל מה

תספיק לבנות עד  ואתה תספיק רק לקנות קרקע ולא, יר גם קרקעותאבל לא ברור שיעב, ישראל

  ).ובקש להשאר בעלום שם, הספור הגיע ממקור ראשון( .שיבוא משיח

  ".ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול"

ְוַגם " י"ִּׁש ַרּוְמָבֵאר ".ִּבְרֻכׁש ָּגדֹולְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו ָּדן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו " )יד, טובראשית (

ה ֶּזק ַהסּוָּפַה ֶׁשינּוְיַה. ם ַעל ֶׁשִּׁשַעְּבדּו ֶאת ִיְׂשָרֵאליַמְלֻכּיֹות ֶׁשַאף ֵהם ָּכִל'  ְלַרּבֹות ד"ְוַגם" ,"ֶאת ַהּגֹוי

י ִּתְעַמָׁש

ונביא 

וכן 

 בתּוָּכ
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 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ןֵכ". לֶבת ָּבלּוָגם ְוִיַרְצת ִמלּול ָּגז ַעֵּמַרה ְמֶּזק ַהסּוָּפַהר ֶׁשֵאָב ְמ)פסח(' רֵפם סֹוַתֲח'ַהְו. תֹוּלֻאְּגל ַהל ָּכז ַעֵּמַרְמ

ר ַחַא[, ן"ֵכי ֵרֲחַאת ֶׁשֹוּיִתאֹוי ָהֵרֲחן ַאֵהֶׁש, ם"עת ֹוּיִתאֹול ָהז ַעֵּמַר ְמ"ןי ֵכֵרֲחַא"ְו. לֶבת ָּבלּול ָּגה ֶׁשָנָׁש' ל עז ַעֵּמַר ְל',ע

ה ֶּכְז ִנּהָּב ֶׁשב"תשעת ַנת ְׁשאן ֶא ָּכׂשֵּפַח ְלׁשו ֵיָׁשְכַע. םִיַרְצת ִמלּול ָּגים ֶׁשִנ ָׁשו"רדן ַיְנִמי ְּכּוּלִמְּב ְּבִגיַמְטִרָּיאן ֵהְו] גָלְפֻמ

ם ִא, 770 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ןֵכ" ֶׁשתַפְרָּצא ִמ" שליטנֹויָאִצְרף ָמֵסיֹו' ג ר" הרהּוֵבֵאר. הָנרֹוֲחַאת ָהלּוָּגַהאת ֵמֵצה ָל"אי

ל ַע' ץֵּבְׁשת ַּתֶנתְֹּכ'ר ֶפֵּסב ַהֵּׁשַחְּמי ֶׁשִפְּכ. תאֹוע ֵמַבר ְׁשַּפְסִמם ְּבַגְו, יםִּׁשִמר ֲחַּפְסִמם ְּבית ַּגִפן סֹו"ת נּואֹות ָהים ֶאִבְּׁשַחְמ

, ]גָלְפר ֻמַחַא. [770י ֵרֲחם ַאִיַתָנ ְׁש"ןי ֵכֵרֲחַא"ְו ,רֵחן ַאֶפאֹ ְּבאֹו. 772 ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹו' בם ַהִעְו. )פנחס(ה יָאִל ְּפׁשַרְדִמ

  .772 ְּבִגיַמְטִרָּיא

  ". ְצָבאֹות ִעָּמנּוה"הוי"

 תַּלֻאְּג לַע רֵּבַדְמ הֶז קסּוָפּו א"תשע יםִפָלֲא 'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֶאֱעֶׂשה ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני" )יא ,מח 'ישעי( בתּוָּכַה

 ְלַגּלֹות ִיְרֶצה ה"ֶׁשהקב ַהְּזָמן ֶׁשהּוא ,ְּבִעָּתּה ָזכּו לֹא ֲאִחיֶׁשָּנה ָזכּו )במדבר( ל"ַחְמַרָּב אָבּוּמַּכ ,ּהָּתִעְּב

 תהילים( בתּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשע ןֵכְו .)קטו חדש זהר בתיקוני עיין( "ֶאֱעֶׂשה ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני" ָחי ָּכל ְלֵעיֵני ִיחּודֹו

 םיֶהֵנְב יֵנְבִל אָּיִרְטיַמִגְבּו .לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַה םִע ".מֹוֵעד ָבא ִּכי ְלֶחְנָנּה ֵעת ִּכי ִצּיֹון ַרֵחםְּת ָתקּום ַאָּתה" )יד ,קב

ח ַסן נֵֹכ ְו.ה"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא מֹוְׁש ןַעַמְל םיֶהֵנְב יֵנְבִל לֵאֹוּג ןֵכְו .לֵלֹוּכַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע הָבֲהַאְּב מֹוְׁש ןַעַמְל

ָהֵאל . ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. ֱאלֵֹהי ִיְצָחק. ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם.  ֲאבֵֹתינּונּו ֵואלֵֹהיי ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהָּברּוְךה ָּלִפְּתַה

ֵני  גֵֹאל ִלְבִביאּוֵמ. ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות. קֹוֵנה ַהּכֹל. ּגֵֹמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ַהָּגדֹל ַהִּגּבֹר ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון

.  ְלַמַען ְׁשֶמָךֲעֵׂשה הָּלִפְּתח ַהַסן נֵֹכְו. 5773  ְּבִגיַמְטִרָּיא: עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגןֶמֶלְך :ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה

, ָך הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִניְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדי. ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנָך

' ָהִכי ִאְּתַמר ַּבַהָּגָדה ָאַמר ְׁשמּוֵאל ָּכל ַהָּזִריז לֹוַמר ד )ח קכב"או(' רּוּט'א ַּבָבמּו ּו.5772 ְּבִגיַמְטִרָּיאים ִּלִּמם ַהִע

ֲעֵׂשה . ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך.  ְלַמַען ְיִמיֶנָךֲעֵׂשה.  ְלַמַען ְׁשֶמָךֲעֵׂשהְּדָבִרים ַהָּללּו זֹוֶכה ּוְמַקֵּבל ְּפֵני ְׁשִכיָנה 

 .'כּוְו ְוֵכן ָנַהְגִּתי לֹוַמר ָקֵרב ֵקץ ִּביַאת ְמִׁשיֶחָך ְּפֵדה ַעְּמָך ַׂשַּמח ֲעָדֶתָך ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך .ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך

 : ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּבְךה" הוי:ַיֲעקֹב ֶסָלה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאלֵֹהי ה"הוי"הפסוקים ' וכן ג

 חמש סֹוִפית ִהיא ִמְסָּפר ף"כְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשאֹות , 5772 ְּבִגיַמְטִרָּיא ". הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנוה"הוי

 .םָלעֹוָּב לעְֹפִל ילִחְתַהְל יַחִׁשָּמַל רֵמאֹו ְךֶלֶּמַה דִוָּדֶׁש בתּוָּכ ַהןֵכְו .ם סֹוִפית ִהיא ִמְסָּפר ֵׁשׁש ֵמאֹות"ֵמאֹות ְואֹות ֵמ

 ָיֵרְך ַעל ַחְרְּבָך" רֵחַא ןֶפאְֹּב אֹו .ב"התשע אָּיִרְטיַמִגְּב ".ַוֲהָדֶרָך הֹוְדָך ִּגּבֹור ָיֵרְך ַעל ַחְרְּבָך ֲחגֹור" )ד ,מה תהילים(

  . הָלאּוְּג אָּיִרְטיַמִגְּב מה קֶרֶפְּב יםִאָצְמִנ ּוּלֵא יםִקסּוְפּו .א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ִּגּבֹור

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא .הָּלִפְתה ִלָּלֻא ְּגְךֵמֹוּסַהל ָּכ

 ְׁשַאר תַּתַח לּותָגְּב הֹוֶלֶכת ֲאַזי היָנִכְּׁשַהֵמ ּוִמְסַּתֵּלק ִנְבָּדל י"ָח ל"ְּכֶׁשֵא )ט 'ב( 'הָראֹו יֵרֲעַׁש' רֶפֵסְּב

 ִלְסמְֹך ָצִריך :ָאְמרּו ְלִפיָכְך ,"ְּגִביְרָּתּה ִתיַרׁש ִּכי ְוִׁשְפָחה" :ְוַהּסֹוד ,ָנְכִרּיֹות ְוּכֹחֹות ֶמְמָׁשלֹות

 ֲאַזי ָלֶזה ֶזה ְסמּוִכים ְׁשֵניֶהם ּוֶבֱהיֹוָתם ,היָנִכְׁש ,ְּתִפָּלה ְוסֹוד ,י"ָח ֵאל ,ְּגֻאָּלה סֹוד ִּכי ,הָּלִפְתִל הָּלֻאְּג

 .יםיִחִׁשְמ 'ב דחּוִי דסֹוְּב ,תכּוְלַמּו דסֹוְי תֶדֶחַיְמ הָּלִפְתִל הָּלֻאְּג תיכּוִמְּסֶׁש יםִארֹו .ּוִּבְבָרָכה ִּבְׁשֵלמּות ְּבִיחּוד ַהּכֹל

 ּוִמְתַנֵהג ְוָהַרֲחִמים ַהִּדין ַמֵּזגִמְת הָּלִפְתִל הָּלֻאְּג ִּבְסִמיַכת )תרומה( ל"יַזִרֲאָהְל י"ִּבְׁשַר יֵרָמֲאַמ רַעַׁשְּב אָבמּו ןֵכְו

 ְּבִגיַמְטִרָּיא הָּלִפְתִל הָּלֻאְּג ְךֵמֹוּסַה לָּכֶׁש א"שליט בֵל 'ד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ַיַחד ְׁשֵניֶהם ְיֵדי ַעל ָהעֹוָלם

   .ב"תשע

 ןֵכְו

 אָבמּו
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ַהְסֵּתר " ,ֶאְסֵּתר י"ר רשֵאָבְמּו ".ְוָאנִֹכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר"ֹוָרה ִמַּנִין  ִמן ַהּתְסֵּתרֶא :)חולין קלט(א ָרָמְּגַּב

י ֵרֲחת ַאאֹוָּבת ֶׁשֹוּיִתאֹוָהְו.  ִּביֵמי ֶאְסֵּתר ִיְהֶיה ֶהְסֵּתר ָּפִנים ּוְמָצֻאהּו ָצרֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות"ַאְסִּתיר

ים ִּלִּמם ַה ִעהָּכְלַּמר ַהֵּתְסֶאן ֵכְו. ב"תשען ֵה, יםִני ָּפּוּלִּגיל ַהִחְתַּמֶׁשְּכ, יםִנר ָּפֵּתְסֶהי ַהֵרֲח ַאינּוְי ַהר"ֵּתְסֶאת ֹוּיִתאֹו

ורואים  .ָּגל ִמַּמְסִּתיר ְלגֹוֵאל,  ֶאְסֵּתרֶאת: יםִרפּוץ ְלֶברֹוְקים ִּבִרְמן אֹוֵכ ְו.ב"תשע'הא ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹוָהְו

שמה של , הדסה כפול מגלהוכן אם נכפיל את המילה . אה את הגאולה ומביהסתר את המגלהשמגילת אסתר 

ומגלה את הזמן , מגילת אסתרזה הכאה פנימית בתוך המילים ,  אסתר–ומגילה כפול הדסה . 5772נקבל . אסתר

  .שהם מתחברים

, א"יאת ְּבֵרְקה ִניָלִגְמ: הָנ מֹו)א, מגילה א(ה ָנְׁשִּמַהן ֶׁשָיְנִּמת ַה ֶאְנַחֵּׁשבם ִאא ֶׁש"יץ שליטִסְרד ַּפִוָּד' ג ר"הרה

י ֵרֲהֶׁש. ב"תשעל ֵּבַקְנ, ז"תש, ןָמי ָהֵנ ְּבַּבֲעֶׂשֶרת ׁשֵּית ֶׁשֹוּנַטְּקת ַהֹוּיִתאֹום ָהד ִעַח ַי.ו"ט, ד"י, ג"י, ב"י

יף ִסם נֹוִאְו. ַעדּוָּיה ַּכָאֹוּׁשר ַהַחַאְל, ז"ת תשַנְׁשִּב, ןָמי ָהֵנת ְּבֶרֶׂשת ֲע ֶאלּוָּתה ֶשָּיִנְּׁשם ַהַעַּפל ַהת ַעזֹוְּמַרז ְמ"ת תשֹוּיִתאֹו

  .ר" אכי.ׁשָדָחק ֵמֵלָמת ֲעַּיִחְמה ִלֶּכְז ִנה זֹוָנָׁשְּבֶׁש. ב"תשע ְליַעִּגַנ, םֶהאת ָּבֵרְקה ִניָלִגְּמים ֶׁשִמָּיל ַהת ָּכה ֶאֶזָל

  .חסד דאתגליא בפום אמה

בתחלה משיח בן אפרים שהוא עטרת  )א תוכן דבריו בקצרה"פ( א לספרא דצניעותא"בפרוש הגר

 חסד ל ידיוהוא הכל ע. ן ואז יתבסמו ויתחיל התיקו,ן דוד משיח בר כך ואח,]היסוד[

 כריתת הערלה מן ה סוד וז, החסד נתקנו הכלל ידידאתגליא בפום אמה שהוא עטרת היסוד וע

 שאז עקבו ,א עטרה" והוא זמן מלכות דז."לנצחבלע המות " טרא אחראהס שאז יכרתו כל ,המילה

והוא אור יום הראשון שאדם רואה מסוף . שיתגלה בעקב הזה חסד בפום אמה, מכהה גלגל חמה

הוא סוד  שאז קליפה קודם לפרי , גילוי העקב שהוא עקבות משיחאוהתחלת. העולם עד סופו

 שלהם והן עקב נתבחי, טרא אחראוהן דרגין תתאין דס. הערלה שעל פום אמה יתגברו הקליפות

. ובהמשך שם. כ יכרתו הערלה ויתגלה החסד"ואח.  בעקבות משיחא חוצפא יסגי,דרגין דחציפין

וזהו האור שרואה מסוף העולם . 'בפום אמה ששם נתגלה החסד הזה ואז מלאה הארץ דיעה כו

בוראם ויהנו  וידעו וישיגו את , וזהו סעודת לויתן,"עין לא ראתה אלקים זולתך"עד סופו וזהו 

 והן ירתין מלויתן ,תיד לבא הצדיקים לעשיןמאה עלמין דכסופין שיור'  והן ד,מזיו השכינה

ה " ואמר שם עתיד הקב. יסוד לויתן שבו גנוז ובו יתגלהרא ולכן נק,א ביסוד"שמתפשט עד ז

 ה על"קב והשאר פורסו ה".התמלא בסוכת עורו" שנאמר ,לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן

חומת ירושלים וזיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו והוא אור הגנוז שאדם רואה בו מסוף העולם 

מה יהיה בסוכה לעתיד לבא העור , א שואל"היינו הגר[,  לעיל מבשרו וכאן מעורוהבאנושה  ומ.ועד סופו

בשר ושם  ראת הוא סוד גדול ונעלם מאד שמילה נק.]או שניהם, או הבשר לאכילה, לסכך, של הלויתן

 ם הראשון והוא בסוד כתנות עור של אד, ועורו הוא עור הערלה,בפום אמה החסד תגליאמ

 נכסה בעור ונגנז ר כך והוא אור הגנוז ואח,ובתחלה היה כתנות אור.  בערלתו היהמושךשאמרו 

 ם הראשון שממנה אכל אד.ץ הדעת טוב ורעועור הזה הוא ע. טרא אחראולא יגלה עד שיוסר הס

ונגה לו " בסוד , כלו לקדושה ויהיה כלו היקף לקדושהץ הדעת עיחזור ולעתיד , ערלתוונמשכה

 ינּוִצָמ

יף ִסהֹוְו

 מובא



 fish@neto.net.il במיילניתן לקבל 

 הסוכה ופריסתו על חומת ירושלים ולא יתגלה אלא באלף הששי שהוא יסוד ה סוד וז".סביב

, א שסוד הגאולה היא התגלות החסד בעטרת היסוד"רואים מהגר. לויתן ואז יתגלה פום אמה ויבא משיח

ואז יחתכו את . שהוא בבחינת העטרה, בתוך תהליך המאה שנה, ב"שזה הסוד של שנת החסד תשעכפי שבארנו 

. לסוכה לעתיד לבא, תהפך לטוב להיות עור המסכך, והערלה שהיא סוד העור של הלויתן, הערלה שהם הערב רב

. שגתם לעתיד לבאשהוא סוד אכילת הצדיקים וה, בסוד אור פנימי, והבשר של הלויתן הוא הבשר שבפנים העטרה

  .ב"תשע'ה נקבל עור בשרואם נחשב את הגימטריא של 

  .ב''תשע  ְּבִגיַמְטִרָּיא"ִמּתֹוְך ָהֵאׁש"

ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה רּוַח ְסָעָרה ָּבָאה ִמן ַהָּצפֹון ָעָנן ָּגדֹול ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ְונַֹגּה לֹו ָסִביב " )ד, יחזקאל א (

את ֵרְקִּנֶׁש, םָלעֹות ָלֶדֶרֹוּיה ֶׁשָּׁשֻדְּקת ַהה ֶאָאיא ָרִבָּנאל ַהֵקְזֶחְי. " ַהַחְׁשַמל ִמּתֹוְך ָהֵאׁשּוִמּתֹוָכּה ְּכֵעין

ְסִביב  )בהקדמתו לברכת מלביש ערומים( ׁש"ַּׁשַרָל' םלֹור ָׁשַהְנ'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמַּכ. ּהָתים אֹוִבְבסֹות ַהֹוּפִלְּקת ַהֶאְו, לַמְׁשַח

ּוְסִביָבּה ְקִלַּפת , ּוְסִביָבּה ְקִלַּפת ָעָנן ָּגדֹול, ּוְסִביָבּה ְקִלַּפת ֵאׁש ִמְתַלַּקַחת, ְלִּביׁש ְקִלַּפת נַֹגּהַהַחְׁשַמל ַמ

ָּדא ִאיהּו ַמְלכּות , "ָעָנן ָּגדֹול". ָּדא ַמְלכּות ָּבֶבל, "רּוַח ְסָעָרה" :)יתרו מד( ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצָמּו .רּוַח ְסָעָרה

א ֵצה יֹוי ֶזִפְלּו .ָּדא ִאיהּו ַמְלכּות ָיָון, "ְונַֹגּה לֹו ָסִביב". ָּדא ִאיהּו ַמְלכּות ֱאדֹום, "ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת". ַדיָמ

 ַמְטִרָּיא ְּבִגי"ִמּתֹוְך ָהֵאׁש" ןֵכְו. הָּלֻאְּגל ַהז ַעֵּמַרְמ "ּוִמּתֹוָכּה ְּכֵעין ַהַחְׁשַמל ִמּתֹוְך ָהֵאׁש" קסּוָּפ ַהְךֵׁשְמֶהֶׁש

  .ב''תשע

ְקִלַּפת נַֹגּה ִנְקָרא ָּכְתנֹות אֹור ְוִנְקָרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש ַהַּמְבִּדיִלין  )ד"ט פ"שער מ( ל" ְלָהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'מּוָבא ְּב

 ,ר ַהַחְׁשַמלֹוְלָתה ְמא ִּכי ֵמֵאׁש ָע,"ַהַחְׁשַמל ִמּתֹוְך ָהֵאׁש" ְוֶזהּו ְּכִעְנַין .ֵּבין קֶֹדׁש מֹוָחא ּוֵבין ַהחֹול

י ֵאָצֹוְמאֹוֵרי ָהֵאׁש ְּבמת ַּכְרִּבים ֶׁשִארֹו.  ַּבִּצָּפְרַנִיםתָּבי ַׁשֵאָצֹו ָלֵכן עֹוִׂשין ַהְבָּדָלה ְּבמ,ְוִנְקָרא ִמְּמאֹוֵרי ָהֵאׁש

 )שבת כד(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחי ֵעִרְפ'א ִּבָבן מּוֵכְו. חֹולְלַמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ּו, ׁשֵא ָהְךֹוּתא ִמֵצֹוּיל ֶׁשַמְׁשַחד ַהֶגֶניא ְּכִה, תָּבַׁש

ְוהּוא ִנְקָרא ְמאֹוֵרי , ִּצָּפְרַנִיםַהְּתַכֵּון ְלסֹוד ַהַחְׁשַמל ֶׁשִּנְׁשָאר ַעל רֹאׁש , ִּצָּפְרַנִיםַה ִהְסַּתְּכלּות ּוְבִעְנַין

ָלֵכן ִּתְסַּתֵּכל , תָּבי ַׁשֵאָצֹוַהִּמְתעֹוְררֹות ַעָּתה ְּבמ, ּהַג ְקִלּפֹות נִֹהיא, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין מֹוֵחי קֶֹדׁש ְלחֹול, ָהֵאׁש

ְּכֵעין "ְּבסֹוד , ְוִנְקָרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, לֹוַמר ִּכי ֵיׁש ָמֵגן ֶזה ַהַחְׁשַמל ֶׁשּלֹא ּתּוַכל ַהְּקִלָּפה ְלָהִניק יֹוֵתר, ָּבֶהן

ת ֶרֶאבֹה ְמי ֶזִפְלּו. ְוָלֵכן ִנְקָרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ׁש ִאָּמא ִעָּלָאה ְמִאיָרה ַּבַחְׁשַמלִּכי ַמָּמ, "ַהַחְׁשַמל ִמּתֹוְך ָהֵאׁש

  . ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ׁשֵאי ָהֵראֹוא ְמֵרֹוּבא "ב שליטֵל' ד' ג ר"ב הרהֵּׁשִחא ֶׁשָּיִרְטיַמִּגַה

  .יםִרֹוּתְפַּכת ַה ֶאַחֵצְחַצְל

 ררּוֵּב תֶא נּוְמַּיִּסֶׁש הָּיִנְּׁשַה םָלעֹוָה תֶמֶחְלִמ רַחַאְל רַמָאֶׁש ל"זצ ׁשיְטאִוָּבּוּלִמ צ"ריָה םֵׁשְּב אנּוֵבֵהֶּׁש

 ֶׁשַהַּכְפּתֹור :)נט אחרי( ָחָדׁש רַהּזַֹה יִּפ לַע רֵאָבְל הֶאְרִנ ,ַהַּכְפּתֹוִרים ֶאת ְלַצְחֵצַח ַרק רָאְׁשִנְו ,תצֹויצֹוִּנַה

 ִהיא ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשָהֲעָטָרה 'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּוֶׁש יִפְכּו .ּוַמְלכּות ְיסֹוד תֶגֶּוַזְּמֶׁש דסֹוְיַה תֶרֶטֲע תֶא ְמַסֵּמל

 הָנָׁש תאֹוֵמ עַבְׁש נּוְמַּיִס הָאֵּמַה תַּלִחְתִּבֶׁש ןיָוֵכְו .ֵמאֹות ְׁשַבע ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּכְפּתֹרְו ,ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשַבע ַהִּמְסָּפר

 'גִמ יםִררּוֵּבַה תֶא נּוְמַּיִס רָבְּכֶׁש צ"ריָה זֵּמִר ,דסֹוְיַה תֶרֶטֲע תיַנִחְבִּב יאִהֶׁש הָאֵּמַה תֶא נּוְלַחְתִהְו ,ףֶלֶאָה תַּלִחְּתִמ

 אהּוֶׁש רֹוּתְפַּכ תיַנִחְבִּב ןֵהֶׁש ,הָּלֻאְּגַה יְךִלֲהַּת לֶׁש הָנָׁש הָאֵּמַה תֶא נּוְלַחְתִהְו ,הָלְרָע תיַנִחְבִּב ןֵהֶׁש תאֹוֵמְּטַה תֹוּפִלְק

 ְךֵּכַזְל ,הָרָטֲעָה לַעֶׁש ּהַגנֹ תַּפִלְקִּב תֶלֶעֹוּפֶׁש ,היָעִרְּפ תַוְצִמ דסֹוְּב ,יםִרֹוּתְפַּכַה תֶא ַחֵצְחַצְל קַר רָאְׁשִנְו ,ַהְיסֹוד ֲעֶטֶרת

ָּכתּוב 

ן ֵכְו

 הַמּו
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 ְלָכל ָידּוַע הּוא ַהְיסֹוד ַעל ָהֲעָטָרה ִׁשעּור )קו דף 'ושערים הקדמות'( 'םֶּלֶׁש'ַב אָבמּו ןֵכְו .ראֹוָה תֶא תֹוּלַגְלּו ּהָתאֹו

 ,ִּדְבִעָּתּה ַהֵּקץ ַהּכֹל הּוא ַהְּזָמן אֹוָתּה ְוָכל ,ָרב ְזָמן ֶמֶׁשְך ֵּכן ַּגם הּוא ַוֲהֵרי ,ַהַחִּיים ֵעץ ַטַעם טֹוֲעֵמי

 ,ִּדְבִעָּתּה ֻּכּלֹו ַהְּזָמן ָּכל ֻיְמָׁשְך ֶׁשּלֹא ַמְבִטיַח ַהָּכתּוב ,"ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה 'ה ֲאִני" ַהָּכתּוב ַּפְׁשטּות ְוֶזהּו

 בֹא ִּכי" ֶּׁשֶּנֱאַמר ַמה ֵּכן ַּגם ְוֶזהּו ".ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה" ְׁשֵניֶהם ִיְתַקְּימּו ַוֲהֵרי ,ַהִּפְדיֹון ֵעת ֶׁשָּיִחיׁש ֶאָּלא

 .ֵּכן ַּגם ֲאִחיֶׁשָּנה ֶׁשִּיְהֶיה ֶאָּלא ,ְוָׁשלֹום ַחס ֻּכּלֹו ִּדְבִעָּתּה ַהְּזַמן ָּכל סֹוף ַעד ְיַאֵחר ֶׁשּלֹא ,"ְיַאֵחר לֹא ָיבֹא

  .ְלִׁשּפּולֹו ָהֲעָטָרה ְּכֶׁשַּיִּגיַע ַרק הּוא ֶזה ָּכל ֲאָבל

  .עַׁשֵתְּבת ֹוּיִתאֹוב "תשע

ד סֹוְיא ַהבֹ ָיה זֹוָנָׁשְבִּד. יתיִעִׁשְּתד ַהסֹוְית ַהיַרִפל ְסז ַעֵּמַרְל, עַׁשֵתְּבת ֹוּיִתאֹוב "תשעא ֶׁש"ז שליט"הרמֵמ

ן ֵכְו .דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהי"חן ַיְנִמ ְּכעַׁש ֵּתיםִמָעְּפ' בת ֹוּיִתאֹוב "תשער ֵחן ַאֶפאֹ ְּבאֹו. תֹומּוֵלְׁש ּויתֹוִלְכַתְל

ים ִכָּים ַׁשֵהם ֶׁשּוּׁשד ִמסֹוְיים ַלִרְּׁשַקְת ִמְךיָלֵאע ָו"תשים ִמִנר ָׁשֶׂשֶעל ָהל ָּכָלְכִב ּו.הָעְׁשִּתת ֹוּיִתיא אֹו ִהה"תשעת ַנְׁש

ה ָּלֻאְּגַהא ֶׁש"ָרְּגם ַהֵׁשְּב' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵסת ְּבמֹוקֹוה ְמָּמַכא ְּבָבן מּוֵכְו. דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמר ַהָּפְסא ִמהּוֶׁש, ע"ת תשֹוּיִתאֹוְל

 'טת אֹו. עַׁשר ֵּתָּפְסִּמת ַהים ֶאִאב רֹוּוׁשְו. ר"ק בכ"ף איּוּלִחת ְּבפֹוְּלַחְתִּמ ֶׁשץ"טצת ֹוּיִתף אֹוּוּלִחְבּו, דסֹוְיה ַּבָילּוְּת

 ַרִּבי ) בראשית סדילקוט( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. תאֹוע ֵמַׁשְּת ּהָרָּפְס ִמ'ץת אֹוְו, יםִעְׁשִּת ּהָרָּפְסִמ' צת אֹו, עַׁשֵּת ּהָרָּפְסִמ

ך ֶׁשּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים "ך. ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ִנְכְּפלּו ְוֻכָּלן ְלׁשֹון ְּגֻאָּלה

ֵלְך ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת "ֶׁשֶּנֱאַמר ם ּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ִיְצָחק ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים "ם. "ֵלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך"ֶׁשֶּנֱאַמר 

 ִמִּמְצַרִים ָרֵאלף ּבֹו ִנְגֲאלּו ִיְׂש"ף. "ַהִּציֵלִני ָנא"ֶׁשֶּנֱאַמר ן ּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ַיֲעקֹב ִמַּיד ֵעָׂשו "ן. "ִמֶּמּנּו ְמאֹד

ִאיׁש ֶצַמח ְׁשמֹו "ֶׁשֶּנֱאַמר יִעית ה ִלְגאֹל ְלִיְׂשָרֵאל ְּבסֹוף ַמְלכּות ְרִב"ץ ּבֹו ָעִתיד הקב"ץ. "ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי"

   ".ַּתְחָּתיו ִיְצָמחִמּו

ְך ִׁשעּור ָּגלּות ַהֶּזה ַעד ֶרֶדת ַמְדֵרגֹות ֵאּלּו זֹו ַאַחר ׁשֹ ִיְמָאְמָנם )נהר ג' מעין א(' םָהָרְבַאד ְלֶסֶח'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

 ֵיַדע ִׁשעּור ָּגלּוֵתנּו ַעד , ֶזה ַּכָּמה ָאנּו יֹוְרִדים ִמֵּדי יֹום ְּביֹום ְלַׁשֵער ְוִלְמנֹות ִׁשעּור ַמֲהָלְךְוַהּיֹוֵדַע, זֹו

 ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא נֹוֶפֶלת ְויֹוֶרֶדת ַעד ,"ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוָפֶלת" בתּוָּכר ַהַמָאה ֶׁשְוֶז, ְוֵיַדע ְזַמן ַהְּגֻאָּלה, ַּכָּמה

. היָדִרְיית ַהִלְכַת ְּביּוְהל ִיֵאָרְׂשם ִיַעֶׁשה ְּכֶיְה ִּתּהָּתִעת ְּבַּלֻאְּגים ֶׁשִא רֹו".ָתה ָלנּוקּוָמה ֶעְזָר"ְוָאז , ֶׁשִּתְׁשַּכב ְלָעָפר

ן ֵכְו. דסֹוְיי ַהֵנָיְנִעיא ְּב ִהְּבדֹוֵרנּוה ָלדֹוְּגה ַהיָדִרְין ַהֵכְו. עַׁשד ֵּתד ַעָחֶאן ֵמֵהת ֶׁשרֹוָפְּסר ַּבֵתיֹון ְּבֹוּתְחַּתא ַהע הּוַׁשר ֵּתַּפְסִמּו

' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו. תיעּוִני ְצֵנָיְנִעה ְּבָלדֹוה ְּגיָדִרה ְיֶיְהא ִּתבֹ ָייַחִׁשָּמי ֶׁשֵנְפִּלר ֶׁשַמָאֶׁש' י ַחיׁשן ִאֶּב'ם ַהֵׁשא ְּבָבמּו

ה ָלְפָּנֶׁש ְּכ".ֹוִסיף קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאלָנְפָלה לֹא ת") ב, עמוס ה( בתּוָּכז ַּבָמְרה ִנן ֶזָיְנִעא ֶׁש"ער שליטֶלְפְמן רּורֲֹהַא

  ".קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל" זָא, ּוּנֶּמה ִמיָלִפר ְנֵתין יֹוֵאם ֶׁשקֹוָמית ְלִּתְחַּתַל

ים ִּנַמְּזם ַהֵהֶׁש, יתיִעִׁשְּתה ַהָעָּׁשַהי ְויִעִׁשְּתם ַהֹוּיַהי ְויִעִׁשְּת ַהׁשֶדחֹל ַהַע' הָחנּוית ְמִרְּב'ר ֶפֵּסב ַהֵתֹוּכה ֶּׁש ַמַעדּוָי

עיין (. תֶמֱאץ ָהֵקר ֵמא אֹוהּו, ּהָּתִעץ ְּבל ֵקר ַעֵּבַדְּמֶׁשב ְּכַלְסֶרְּבן ִמָמְחי ַנִּבן ַרֵכְו. ה"קבר ַלֵּבַחְתִהר ְלֵתיֹוים ְּבִלָּגֻסְמַה

ן ֵכְו .תֶמֱאד ָה סֹוֹוה ּבֶּלַּגְתִמ ּומֹוְצל ַער ַעֵזיד חֹוִמה ָּתר ֶזָּפְס ִמַעֶׁשָּידּוי ִפְכּו, עַׁשֵּתן ָטר ָקָּפְסִמ ְּבתֶמֱא ֶו)ן קפו"ליקוטי מוהר

 ְוֵכן .ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא 'ט ְּפָעִמים 'ט ְוֵכן. 'ֶׁשַהְיסֹוד הּוא ִּבְבִחיַנת אֹות ט ,)מה 'ע( ל" ְלָהֲאִריַז'י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב' ְּבאָבמּו

 ַּגם ְּכֶׁשּסֹוְפִרים ,ַהְּסִפירֹות ֵמֶעֶׂשר ְּתִׁשיִעיתַה ִהיא ַהְיסֹוד ִּדְסִפיַרת .ֵּתַׁשע ָקָטן ְּבִמְסָּפר ַהְיסֹוד ֶׁשַפע תֶא ַהַּמְׁשִּפיָעה ַׁשָּבת

ז נּוָּגר ַהאֹוָהֶׁש'  טתת אֹויַנִחְבא ִּבד הּוסֹוְיַה ֶׁש.)הקדמה ג( ָמִצינּו ַּבּזַֹהרן ֵכְו .ַהְיסֹוד ׁשֶֹרׁש ןֶׁשֵה ָהִראׁשֹונֹות ַהְּסִפירֹות ֶאת

 'ו ְּפָעִמים 'יה ְוֵכן .ִּתְׁשִעים ִמְסָּפָרּה ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ק"ַצִּדי ָהאֹות ְוֵכן. אבֹיד ָלִתָעה ֶלֶּלַּגְתִי ְוּהָכתֹוז ְּבַנְגִנ

 יִּתְעַמָׁש

 ןֵכְו

 ןֵכְו
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 .ִּתְׁשִעים ְּבִגיַמְטִרָּיא ןֵה ָלֵכן 'יהו ָּבאֹוִתּיֹות תֹוִּנְכָללֶׁש ְסִפירֹות ַהֵּתַׁשע ָּכל ַעל ְמַרֵּמז 'ו ְּפָעִמים 'ְּדיה ִּתְׁשִעים ְּבִגיַמְטִרָּיא

ין ר ֵּבֶׁש ֶקינּוִצן ָמֵכ ְו.ְלַמְעָלה ֲעֻגָּלה ְוזֹו ְלַמָּטה ֲעֻגָּלה ֶׁשּזֹו ֶאָּלא צּוָרה אֹוָתּה ָלֶהן ֵיׁש ָוֵתַׁשע ֵׁשׁש ֶׁשַהְּסָפרֹות רֹוִאים ְוֵכן

 ."ןִמָיְני ִבֵנְביא ִלִׂשי ָניִעִׁשְּתם ַהֹוּיַּב" )ס, במדבר ז(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, עַׁשר ֵּתָּפְסם ִמד ִעסֹוְיע ַהַפת ֶׁש ֶאיַעִּפְׁשַּמין ַהִמָיְנִּב

ת ם ֶאַגְו, עַׁשר ֵּתַּפְסל ִמת ֶׁשיבּוִׁשֲחת ַהם ֶאה ַּגֶאְר ִנבֹו ּו)פנחס(ה יָאִל ְּפׁשַרְדל ִמַע' ץֵּבְׁשת ַּתֶנתְֹּכ'ר ֶפֵּסן ַהֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו

א  הּוִּתְׁשָעהר ַּפְסִמּו, םָהָרְבַאי ְליִעִׁשה ְּתָיס ָהָחְנִּפ. עַׁשר ֵּתַּפְסִמְל, הָּלֻאְּגר ַהֵּׂשַב ְמַהָּנִביא הּוָּיִלל ֵאר ֶׁשֶׁשֶּקַה

ן יָוֵּכ, םָּיַקי ְו ַחהּוָּיִלן ֵאל ֵּכַעְו. 'ר טַּפְסם ִמָלעֹון ְלֹוּבְׁשֶחַה' ם טיל ִעִּפְכַּתה ֶּׁשל ַמָכְּד, םָלעֹום ָלָּיר ַקָּפְסִמ

א הּוְו, תֶמא ֱא הּוִּתְׁשָעהר ַּפְסִמְּד, תֶמ ֱאיׁש ִאהּוָּיִלא ֵאָרְקן ִנל ֵּכַעְו, הּוָּיִלה ֵאס ֶזָחְנִּפְּד, הָעְׁשִּתא ַההּוֶׁש

  .ִּתְׁשָעהר ַּפְסִמם ְּכָּיַקי ְוַח

  ."ִׁשְבָעַתִים יּוַקם ָקִין"

 ֶזהּו ,]ָקִין ְוֶלֶמְךֵמ [,ְּבאֹותֹו ְזַמן ָעִתיד ִלּטֹל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְנָקָמה ִמְּׁשֵניֶהם.) תיקונים קיט(ר ַהּזַֹּב

ים ִארֹו ."ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב , "ִּכי ִׁשְבָעַתִים יּוַקם ָקִין ְוֶלֶמְך ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה"ֶׁשָּכתּוב 

ת ַנְׁשּו. ַהְּגֻאָּלהן ַמְזה ִּבֶיְהִּתה ֶׁשָמָקְּנל ַהז ַעֵּמַרְמ ,"ִּכי ִׁשְבָעַתִים יּוַקם ָקִין ְוֶלֶמְך ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה"ק סּוָּפַהֶׁש

ת יף ֶאִסם נֹוִאְו, תרֹוֹו ּדעַבֶׁשי ֵרֲחא ַאבֹה ָּתָמָקְּנַהה ֶׁשָנָּוַּכַהִׁשְבָעַתִים ן ֵכְו, "ִיםִׁשְבָעַת"ת ַבֵתת ְּבֶזֶּמֻר ְמב"תשע

יא ב ִה"ן תשעֵכ ְו.ב"תשע'הן ַיְנִמ ְּכ777ל ֵּבַק ְנ,"ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה"ב תּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהְּב ֶׁש77ת רֹוָפְּסַל 7ה ָרְפִּסַה

ַוְיִהי ָּכל " )אל, בראשית ה(, בתּוָּכ ֶׁשמֹוים ְּכִנ ָׁש777י י ַחִנֵּׁש ַהְךֶמֶּלן ַהֵכְו ".ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה" ינּוְי ַהתָּבַׁש' עת ֹוּיִתאֹו

 ּוְבֵסֶפר. ְךֶלֶמת ֹוּיִתאֹו ְךֶמֶל ֶׁש.)תיקונים קיט(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמּו. "ְיֵמי ֶלֶמְך ֶׁשַבע ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשָנה

   .יתיִעִׁשְּתד ַהסֹוְית ַהיַרִפד ְסֶגֶנא ְּכהּוְו, ןֹואׁשִרם ָהָדָאי ֵמיִעִׁשר ְּתֹוה ּדָי ָהְךֶמֶּלר ֶׁשֵאָב ְמ)ה ואתה"ד(ה יָאִלְּפַה

  .'הֶלְכן ִּתָׁשָע ְּכּהָּל ֻּכָהִרְׁשָעהל ָכְו'

 ,יג( הָיְרַכְזִּב יםִקסּוְּפַּב ןֵּיַעְו .ְךֵפָׁשִּים ֶׁשב ָּדרֹם ֵמדֹע ָאַבל ֶצֵּבַק ְילדֹוָּגם ַהָּיַה גגֹוָמּו גגֹוְּבֶׁש :מח רַהזֹ יֵנּוּקִתְּב

 ְךּוּבְנְרֶטמ ְׁש"ם הגרֵׁשְּב' הָעּוׁש ְייַחִמְצַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. הָמָחְלִּמַה תֶא דרְֹׂשִי אלֹ םָלעֹוָהֵמ יׁשִלְׁש יֵנְּׁשֶׁש ),ח

, עַגָּפ ִייׁשִלד ְׁשעֹוְו, בֵרָחם ֵיָלֹו עיׁשִלְׁש גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמְּבא ֶׁש"ָרְּגַהל ֵמָּבֻקְמל ֶׁש"י זצִקְסְמַרְּבי ַא"גרַהע ֵמַמָּׁשא ֶׁש"שליט

ה ָנָּוַּכַה, בֵרָחֵיְו, הָמָחְלִמה ְלָנָּוַּכַה, עַגָּפי ִיַלאּו. בֵרָחֵיע ְלַגָּפין ִיל ֵּבֵּדְבֶהה ַהין ַמִבָה ְליְךִרָצְו. לֵצָּנם ִיָל עֹויׁשִלק ְׁשַרְו

יד(ק סּוָּפַהים ֵמִאן רֹוֵכְו. ןָּמַקְלִדְכּו, הֶמֹוּדַכה ְוָמָדת ֲאידֹוִעְרִל ת ג ֶארֲֹהַּתֶׁש, הָמָחְלִּמ ַהְךתֹוה ְּבָפֵּגה ַמֶיְהִּת ֶׁש)יב, זכריה 

י ִלַניֹוְצְנֶבְני קֹוִּתְלִּבק ַהֶׁשֶּנל ַהת ֶׁשאֹוָצֹוּתד ַלאֹים ְמִאְתה ַמָפֵּגַּמל ַהר ֶׁשאּוֵּתַהְו. םִיַלָׁשרּול ְים ַעֵחָּלִה ְלאּובָֹּיים ֶׁשִיֹוּגַה

 ֶאת ָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָצְבאּו ַעל 'הְוזֹאת ִּתְהֶיה ַהַּמֵּגָפה ֲאֶׁשר ִיּגֹף " בתּוָּכן ַהֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. נּוֵּנַמְזם ִּבָּיַּקֶׁש

ג "יף הרהִסהֹו ְו". עֵֹמד ַעל ַרְגָליו ְוֵעיָניו ִּתַּמְקָנה ְבחֵֹריֶהן ּוְלׁשֹונֹו ִּתַּמק ְּבִפיֶהםאְירּוָׁשָלִם ָהֵמק ְּבָׂשרֹו ְוהּו

א "שליט' ר' ז' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. לֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַה ִעיִגלֹיאֹוי ִּביִמִכ אָּיִרְטיַמִגְּב "ָהֵמק"א ֶׁש"ר שליט צּו'ש' י' ר

 ִמּכּוִריםת יפֹוִל ְּדיּוָהֶׁשְּכ, ןָתד אֹוֵּבִאק ֶׁשֶׁשֶּנת ַהן ֶאָמְצַע ְלִיְּצרּות ינֹוִדְּמ ֶׁשינּוֵמָי ְּבינּוִאָרה ֶּׁשל ַמז ַעֶמ ֶרׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָּמֶׁש

ישעי(. ןיֶהֵבְיר אֹובּו ֲעֶנֶׁשקת רֹוְּצַיְּמ ֶׁשאֹו, ְוַכּדֹוֶמהים ִּייִנִעְרַּג ַעל ַמְלכּות ְרִביִעית ָּגַזר ֶׁשָּתִביא ֵעִצים  )תלט' ילקוט 

 ַלְיָלה ְויֹוָמם לֹא ִתְכֶּבה ְלעֹוָלם ַיֲעֶלה 'גֹו ְוּו ְנָחֶליָה ְלֶזֶפתְוֶנֶהְפכ "ֶּנֱאַמר ֶׁש,ָּבֶהם ְלעֹוָלםִמֶּׁשָּלּה ְוִתָּׂשֵרף 

גואל'הובא במכתב לספר (' יזִבֹונֹוּפב ִמַרם ָהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו ".ֲעָׁשָנּה ין שליט' ג ר"מהרה' ובא לציון  רובינשטי זליג   )א"אשר 

ת ַּיִרְטת ִּפה ֶאָאָרֶׁשְכּו. ןָׁשָעְּכ ַעּוּד ַמ,חַסּנֹ ַהה לֹוֶׁשה ָקָייד ָהִמָּתר ֶׁשַמָאְו, יםִרּוּפִּכם ַהיל יֹוֵלְּב' יזִבֹונֹות ּפיַביִׁש ִּבׁשַרָּדֶׁש

 ,אָצְמן ִנָׁשָעֶהְו, אתֵצְמה ִנָעְׁשִרָה ֶׁש:רַמָאיף ְוִסהֹוְו. רָּבֻדן ְמָׁשה ָעיֶזל ֵאין ַעִבֵה, ןָּפל ָיַעם ֵמטֹוָאת ָהַצָצְּפה ִמָאְצָּין ֶׁשָׁשָעֶה

  .הֶלְכן ִּתָׁשָע ְּכּהָּל ֻּכָהִרְׁשָעה ֶׁשָּכלה ָחָטְבַהים ָלִּכַח ְמנּוו ָאָׁשְכַעְו

 ינּוִצָמ

 ןֵּיַע
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  .ב"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא , יּוּלִמ ְּבא"ֵּסִכם ְו"ֵּׁשַה

א ַהֵּׁשם ָׁשֵלם ְולֹא ָּכל ְזַמן ֶׁשַּזְרעֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק ַקָּים לֹ, ר ֵלִוי ְּבֵׁשם ַרִּבי ָחָמא"א )תהילים ט( ׁשָרְדִּמַּב

ּוְכֶׁשּיֹאַבד ִזְכרֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק . "ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה"ֶׁשֶּנֱאַמר ,  ִזְכרֹו ֶׁשל ֲעָמֵלקֶׁשּיֹאַבדַהִּכֵּסא ָׁשֵלם ַעד 

 יּוְהִּיֶׁשְּכ, םָתמּוֵלל ְׁשז ַעֵּמַרְמַה, תֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבא"ֵּסִכם ְו"ֵּׁשַהן ֵכְו .ַהֵּׁשם ָׁשֵלם ְוַהִּכֵּסא ָׁשֵלם, ִמן ָהעֹוָלם

 )ח, תמוז אב ב(' רָכׂשָּשִיי ֵנְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ב"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא , ף"ֶל ָאְך"ֶמף ָס"ַּכ, ם"ן ֶמ"יא ִׁש"ֵה, םֵלָׁש

', הּוָּיִלֵא, 'ד"ת יֹו אֹוּהר ָלֵסָחֶׁש', םִיַלָׁשרּוְי'. יַחִׁשָּמת ַהימֹו ִלמּוְלְׁשֻיְו, הֶּז ַהָּבעֹוָלםים ִמֵלם ְׁשיָנֵאים ֶׁשִרָבְּד'  דׁשֵּיֶׁש

ה "א הויֵּס ִּכהּוָּיִלם ֵאִיַלָׁשירּוִו. ה"ת וֹוּיִת אֹור לֹוֵסָחֶׁש' ה"הוי'ם ֵׁשְו. 'ת א אֹור לֹוֵסָחֶׁש', אֵּסִּכ'. 'ת ו אֹור לֹוֵסָחֶׁש

בגימטריא . 'ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא ַהּיֹוֵׁשב ַהֶּמֶלְך'וכן נוסח התפילה  .ג"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא ים ִּלִּמַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִע

  .ג"תשע'ה

  .עוד הוספות ורמזים

 "תָּבַׁש יִעיִבַהְּׁש ַבּיֹוםּו" בתּוָּכֶׁש םקֹוָמ לָכְּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשע ןֵכְו .תָּבַׁשְּב לחּוָי חַסֶּפ לֶׁש 'א םיֹו ב"תשע תַנְׁשִּב

 לֵלֹוּכַה םִעְו א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "תָּבַּׁשַה םיֹוְבּו" )ט ,כח במדבר( בתּוָּכַה ןֵכְו .אֹוִתּיֹות יֵּתְׁש ֶׁשל ָהפּוְך גְּבִדּלּו

 רָּפְסִמְּב אהּוְו ,יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה לַע זֵּמַרְמ "יִּׁשִּׁשַה"ְו "םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו :יִּׁשִּׁשַה םיֹו" בתּוָּכ ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 תֶקֶּיֻדְמַה הָנָּׁשַה תֶא זֵּמַרְל ב"ע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ּוּלֻכְיַו" תַבֵתְו ,יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה ְךתֹוְּב ,5700 רַּפְסִמ לַע זֵּמַרְמַה 'זְו 'ה ןָטָק

ן רֲֹהַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב יםִּלִּמַה םִע "ץֶרָאָהְו םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו" ןֵכְו .ב"תשע יםִפָלֲא 'ה

 ילֵל ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשעֶׁש א"ליטז ש"יף הרמִסהֹוְו. ץֵק ְּבִגיַמְטִרָּיא ".ְוָכל ְצָבָאם" בתּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהא ֶׁש"ן שליטַמְריֶּבִל

 ב"התשעֶׁש א"שליט ייןַׁשְנֶנזֹו המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .תָּבַׁש ילֵל תַרָאֶה היָלִחְתַמ זֹו הָנָּׁשִּמֶׁש .תָּבַׁש

 ,הָּלֻאְּגַה לַע תֶזֶּמַרְמַה ַחנֹ לֶׁש הָנֹוּיַה תיַבִּׁשֶׁש רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .תָּבַׁשא ְּדָזָר רַהּזַֹה ןֹוׁשְלִּכ .תָּבַּׁשַה דסֹו אָּיִרְטיַמִגְּב

 יַעְרֵב ְוָדא "ֶעֶרב ְלֵעת ַהּיֹוָנה ֵאָליו ַוָּתבֹא" :)נד תיקונים( :יוָרָבְּד תֶא יאִבָנְו .תָּבַׁש לֶׁש ראֹוָה לַע םַּג תֶזֶּמַרְמ

א "שליטֲאִביְגּדֹור ַאֲהרְֹנזֹון ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .ָעַלְייהּו ְלָׁשְרָיא ַאְתָיא ָקא ִּדְׁשִכיְנָּתא ,ָטִבין ְויֹוִמין תתֹוָּבַׁש

ב ֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאים ִּלִּמַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִע, "'הַל ַׁשָּבת ַהּיֹום" )כה, שמות טז(ב תּוָּכן ַהֹוׁשְּלֶׁש

יא ית ִהִפסֹו' ת ךאֹון ֶׁשֹוּבְׁשֶחי ַהִפְל. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא " ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו'ה ֵּכן ֵּבַרְךַעל " )יא, שמות כ(א "שליט

  .תָּבַׁש  ְּבִגיַמְטִרָּיאֵּבַרְךן ֵכְו. תאֹו ֵמׁשֵמר ֲחַּפְסִמ

 אָּיִרְטיַמִגְּב ,"אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה" )ז ,יד זכריה( בתּוָּכַהֶׁש א"שליט ליַאִריְטִו בקֲֹעַי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש

 .ראֹו ןַיְנִמְּכ םָלעֹוָה תיַאִרְּבִמ הָּמַחַה לֶׁש 207 רזֹוְחַמְּב יםִאָצְמִנ נּוָאְּד ,ב"תשע לַע זֵּמַרְמ "ראֹו" ןֵכְו .ב"תשע

 ַהַחָּמה ְואֹור" )כו ,ל 'ישעי( בתּוָּכַה םַּייֻקִו ".ראֹו" הֶיְהִּיֶׁש ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ֶעֶרב ְלֵעת" הֶיְהִּיֶׁשְּכ הֶּכְזִנ הֶז רזֹוְחַמְבּו

' והכונה ב, שבע פעמים 'ב הכונה "שבעתים"י שם ש"ועיין ברש ".ַהָּיִמים תִׁשְבַע ְּכאֹור ִיםִׁשְבָעַת ִיְהֶיה

ואם , " הימיםשבעתכאור "יחד עם ההמשך , שבע פעמים 'גיוצא שהפסוק מזכיר , פעמים שבע כפול שבע

 ְבַעתִׁש" תֶזֶּמֻרְמ ּה"ָּתִעְּב תַּלֻאְּג ןֵכְו .ב"תשע'ה כמנין 777 אחד ליד השני נקבל את המספר 7ספרות ' גנעמיד 

  ."ָּיִמיםַה

ה ָרֹוּתאן ַהָכ ְו".ַוַּיֲחנּו ַעל ַהַּיְרֵּדן ִמֵּבית ַהְיִׁשמֹת ַעד ָאֵבל ַהִּׁשִּטים ְּבַעְרבֹת מֹוָאב" )מט, במדבר לג(

, הָּלֻאְּגץ ַהל ֵקת ַעֶזֶּמַר ְמה זֹוָיָנֲחַו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְלסּוְנְכִּנם ֶׁשֶדל קֹוֵאָרְׂשי ִיֵנל ְּבה ֶׁשָנרֹוֲחַאה ָהָיָנֲחת ַלֶסֶחַיְתִמ

 ינּוִצָמ

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 בתּוָּכ
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 תִמֵּבי ַהַּיְרֵּדן ַעל ַוַּיֲחנּו" .תֹוּיִתאֹו 'ג גּוּלִדְּב ב"תשע הֶז קסּוָפְּב זָּמֻרְמּו .)דף רכהקאמרנא ( 'ַהְּבָרָכה ֵהיַכל' רֶפֵס ְּבאָבּוּמַּכ

 תֶא 'דִוָּד ׁשֶרׁשֹ' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו .יַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא "יםִּטִׁש" ןֵכְו ."מֹוָאב ְּבַעְרבֹת ַהִּׁשִּטים לֵבָא דַע מֹתִׁשַהְי

 תַמְׁשִנ ׁשֵי בָאמֹו תנֹוְבִּבֶׁש ּויׁשִּגְרִה לֵאָרְׂשִי יֵנְּבֶׁש לַלְגִּב ,תנּוְזִּב לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא יאִטֲחַהְל יחּוִלְצִה קָלָבּו םָעְלִּבֶׁש םַעַּטַה

י ִלְּכ'א ַּבָבן מּוֵכְו. בָאֹוּמא ִמָּב ֶׁשיַחִׁשָּמ ַהׁשֶרה ׁשָֹים ָהָּׁש ֶׁש,ַעְרבֹת מֹוָאבא ָרְקה ִנם ֶזקֹוָמ ּו.היָאִצהֹוְל צּוָרְו יַחִׁשָמ

ז ֵּמַרק ְמסּוָּפַה ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו, הָמָמְׁש ִלְךַּפְהֶּנ ֶׁשׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרל ֻחז ַעֵּמַרְמת מִֹׁשְיית ַהֵּבם ֶׁשָׁש' רָקָי

י ֵנְבּו. הָּלֻאְג ּויַחִׁשל ָמז ַעֵּמַרְּמ ֶׁש,"יםִּטִּׁשל ַהֵבד ָאַע", ןָּבְרֻחל ַהז ַעֵּמַרְמַה, "תמִֹׁשְיית ַהֵּבִמ" נּול ָחֵאָרְׂשי ִיֵנְּבֶׁש

ַעד ָאֵבל "ב תּון ָּכֵכָלְו. הָּלֻאְגת ִללּוָּגה ִמיָאִצל ְיה ֶׁשיָנִח ְּבּהָתאֹו ְּביּול ָהֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאם ְלָּׁש ִמסּוְנְכִּנל ֶׁשֵאָרְׂשִי

ין ר ֵּבָבֲעַּמת ַהל ֶאֵּמַסז ְמֶרץ ֶאֵעְּד, םָׁש' רָקי ָיִלְּכ'א ַּבָבּוּמַּכ, היָטִׁשא ָרְקִּנֶׁש, זֶרֶאץ ל ֵעם ֶׁשא ֵׁשהּו ֶׁש"ַהִּׁשִּטים

ן ַמל ְזז ַעֵּמַר ְמ"ְּבַעְרבֹת"ן ֵכ ְו".הֶּגְׂשן ִינֹוָבְּלז ַּבֶרֶאְּכ"ק סּוָּפל ַהר ַעַהּזַֹהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ, ְּגֻאָּלהַלת לּוָּגַה

 תֹוּיִתאֹוָה םִע דַחַי "מֹוָאב ְּבַעְרבֹת" ןֵכְו ".בָאמֹו תבְֹרַעְּב" בתּוָּכַּב זָמְרִנ ב"ע ןֵכְו .ילֵעְלִדְּכַהְּגֻאָּלה ן ַמא ְזהּו ֶׁשבֶרֶעָה

 "מֹוָאב ְּבַעְרבֹת" 'ב תאֹוָה תֶא יףִסנֹו םִאְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַה םִעְו ,א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב תעֹוָסַמ ב"מַהְו

 ְּבַעְרבֹת" בתּוָּכַהא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ה"תשעְל יַעִּגַנ תעֹוָסַמ ב"מַהְו לֵלֹוּכַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע דַחַי

  .אד' ַמְחמּוד ַאְחֶמִדיִנַז,ָּבָרק חּוֵסיין אֹוָּבָמה הָבֵרְּקג ַהגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמים ְּבִמֲחֹוּלי ַהאֵׁשָר ְטִרָּיאְּבִגיַמ "מֹוָאב

 ְוֵׁשם ,ב"מ ֵהם ן"ָוִוי 'ְּדז .ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה ֶאת ְמַסֵּמל ב"מ ֵּׁשםֶׁש )רס 'ע לט שער( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ'ְּב

 ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת 'ה ֶׁשָהאֹות )קנז 'ע שמע קריאת( ל"ְלָהֲאִריַז ח"ְּבפרע מּוָבא ְוֵכן .'זַל 'וַה ֶאת ְמַחֵּבר ב"מ

 'ה ָהאֹות ֶאת ֶׁשְּמַמְּלָאה ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ְלַרֵּמז ב"מ ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשֵהם ו"וו ו"ד י"ד ִצּיּוִרים 'ג ָלּה ֵיׁש ַהַּמְלכּות

ַהֵּׁשם ֶׁשל  .)תיקונים סז(ר ַהּזֹא ַּבָבּוּמב ַּכ"ם מ ֵׁשְךֶרה ֶּדֶיְהה ִּתיָדִתֲע ָהָּלהֻאַהְּגל ה ֶׁשָמָקְּנן ַהֵכ ְו.ב"מ ֵׁשם ֶּדֶרְך ַנֲעֵׂשית

ִּכי יֹום ָנָקם "ֶזהּו ַהּסֹוד ֶׁשל , ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים אֹוִתּיֹות ֶׁשָּבֶהם ִנְבְראּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ְוָכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָּבֶהם

ְּבִגיַמְטִרָּיא , ּוּנֶּמק ִמֶלן ֵחֵה ֶׁש,ן"ע שט"קרת ֹוּיִתם אֹוד ִעַח ַיב"מם ן ֵׁשֵכְו. י עֹוֶלה ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים''ִלִּב, "ְּבִלִּבי

ד ד ַצֶגֶניא ְּכן ִה"ע שט"א קרָקיְסִּפַהְו, ב"ם מל ֵׁשד ַעָּסֻיְמ" ַחכֹא ְּבָנָא"י ֵרֲהֶׁש. ב"תשעל ֵלֹוּכם ַהִע ְוא"תשע

אנא 'ת של "ב היוצא מהר" יחד עם שם מב"עוכן אם נחשב שם  .הָמָקְּנה ַהָאם ָּבָּׁשִּמב ֶׁש"ם מֵׁשְּבה ֶׁשָרבּוְּגַה

 יחד עם :ת"ו צי"שק :ק"ל פז"יג :ע"ב טנ"חק :ג"ר צת"בט :ש"ד יכ"נג :ן"ע שט"קר :ץ"ג ית"אב', בכח

סופית לפי שתי ' סופית ונ' ונחשב את האותיות צ. הסמוכים לו, עדועולם ללכותו מבוד כם שרוך בת של "הר

   .5772ואם הכולל , 5771נקבל . החשבונות שלהם יחד

 יםִנֹוּב ְבֵניֶהם ִלְבֵני ּגֹוֵאל ּוֵמִביא יםִרְמאֹוֶׁשְּכ ש"רשָה רּוּדִסְּב יםִארֹוֶׁש א"שליט ןסֹוְמַס דִוָּד 'ר ג"הרה

 הָנָׁש הָאֵּמַהְו ,ץֵּקַה תיַרִפְס יאִה דהֹוַה תיַרִפְּסֶׁש זֵּמַרְל .ץ"ֵק תֹוּיִתאֹו ףרּוֵצְּב לֵחָר לֶׁש דהֹוַה תיַרִפְס תֶא

 .יִּתִמֲאָה ץֵּקַה ןַמְז הֶז ,דהֹוְּד דהֹו ןֵהֶׁש ,אתּזַֹה הָאֵּמַה ְךתֹוְּבֶׁש יםִנָׁש רֶׂשֶעָה טָרְפִּבּו ,ץֵּקַה לֶׁש הָאֵּמַה םֵה דהֹוַה לֶׁש

 לַעֵּמֶׁש ה"אהי םֵּׁשֶׁש יִּפ לַע ףַאְו .ַעדּוָּיַּכ הָּלֻאְּגַה תּוּייִמִנְּפ דסֹו ,י"רשב לֶׁשְו רֶמעָֹּב ג"ל לֶׁש דֹוּסַה הֶז דהֹוְּד דהֹו ןֵכְו

 דַּצִמ הָּכֻנֲח ַעּוּדַמ ,הָּכֻנֲח יֵרָמֲאַמְּב נּוְרַאֵּב רָבְּכ ,דהֹוַה תיַרִפְסִל יםִרְּׁשַקְמ נּוָא אןָכְו ,היָנִּבַה תיַרִפְס דסֹוְּב אהּו עַבֶּטַה

 ייִנִמְׁש אהּו דָחֶאְו ,וַק תֹואֹוְּב דַחַי תכֹוְלהֹו הֶּלֵאָה תירֹוִפְּסַה יֵּתְּׁשֶׁש ,דהֹוַה דֶגֶנְּכ יִנֵׁש דַּצִמּו ,היָנִּבַה דֶגֶנְּכ אהּו דָחֶא

 טֹוּוׁשְּפִּב, היָנִּבת ַהיַרִפת ְסל ֶאֵּמַסְמ ַהג"סי ּוּלִמה ְּב"ם הוין ֵׁשֵכְו. הָלְעַמה ְלָּטַמְּלי ִמיִנִמְׁש יִנֵּׁשַהְו ,הָּטַמְל הָלְעַמְלִמ

והבאנו לעיל .  אותיותב"מכיון שיש בו , ג"ב דס"מושם זה נקרא  .ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגה ְּבֶלי עֹוּוּלִמי ְּדּוּלִמ ּויֹוּוּלִמּו

 מּוָבא

 יףִסהֹוְו
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,  ּוְׁשַּתִים אֹוִתּיֹות ֶׁשָּבֶהם ִנְבְראּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ְוָכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָּבֶהםַהֵּׁשם ֶׁשל ַאְרָּבִעים .)תיקונים סז (את הזהר

  .י עֹוֶלה ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים''ִלִּב, "ִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי"ֶזהּו ַהּסֹוד ֶׁשל 

אׁשֹון ּוְלֵקץ ָהִעִּתים ָׁשִנים ָיבֹוא בֹוא ְּבַחִיל ְוָׁשב ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוֶהֱעִמיד ָהמֹון ַרב ִמן ָהִר" )יג, דניאל יא(

ּוָבִעִּתים ָהֵהם ַרִּבים ַיַעְמדּו ַעל ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב ּוְבֵני ָּפִריֵצי ַעְּמָך ִיַּנְּׂשאּו ְלַהֲעִמיד : ָּגדֹול ּוִבְרכּוׁש ָרב

ָלַכד ִעיר ִמְבָצרֹות ּוְזרֹעֹות ַהֶּנֶגב לֹא ַיֲעמֹדּו ְוַעם ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוִיְׁשּפְֹך סֹוְלָלה ְו: ָחזֹון ְוִנְכָׁשלּו

 ".ְוַיַעׂש ַהָּבא ֵאָליו ִּכְרצֹונֹו ְוֵאין עֹוֵמד ְלָפָניו ְוַיֲעמֹד ְּבֶאֶרץ ַהְּצִבי ְוָכָלה ְבָידֹו: ִמְבָחָריו ְוֵאין ּכַֹח ַלֲעמֹד

ל  ַעּוּלֵאים ָהִקסּוְּפת ַה ֶארּוֲאִּבֶׁש, א"ל שליטיֵחַיְמד ַהִוָד' ג ר"והרהא "ד שליטְלֶפיְנה ֵׁשָדהּוְי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש

, םרֹוָּדאת ַּבֵצְמִּנֶׁש, אןיַרא ִא הּו"ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב". אןיַרִאב ְל"ין ארהה ֵּבָיפּוְּצה ַהָמָחְלִּמיא ַהִהֶׁש, סַרָפם ּודֹות ֱאֶמֶחְלִמ

ה ָמָחְלִּמת ַהחּוְּתַּפְתל ִה ֶׁשיְךִלֲהַּתת ַהים ֶאִאים רֹוִקסּוְּפַבּו, ןפֹוָּצת ַּבאֹוָצְמִּנה ֶׁשָּפירֹוֵאב ְו"ם ארה ֵה"ֶמֶלְך ַהָּצפֹון"ּו

 "ָּפִריֵצי ַעְּמָך"ּו, אןיַרל ִאת ַעציֹוְקְנ ַסילּוִטָי ְומּוְּיַא ְיינּוְיַה ,"ַרִּבים ַיַעְמדּו ַעל ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב"ה ָּלִחְתִּב: יםִמָּיית ַהִרֲחַאְּב

ר ַחַאְו, לּוְׁשָּכִיאן ְויַרת ִאף ֶאקְֹת ִלּוּסַנ ְיינּוְי ַה"ִיַּנְּׂשאּו ְלַהֲעִמיד ָחזֹון ְוִנְכָׁשלּו", לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאם ְּבֹוּיים ַהִטְלֹוּׁש ַהּוּלֵא

, תרֹוָצְביר ִמיא ִעִהאן ֶׁשיַרת ִאֶאת ֶׁשֶבֹוב ּכ" ארה,"ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוִיְׁשּפְֹך סֹוְלָלה ְוָלַכד ִעיר ִמְבָצרֹות" ְךָּכ

ְוַיֲעמֹד  "םִיַלָׁשרּוד ְיֶגה ֶנָמָחְלִמה ְלֶלֲעב ַּת" ארהְךר ָּכַחַאְו. זמּוְרי הּוֵריָצת ֵמיַמִס ֲחְךֶרם ֶּדָלעֹול ָהת ָּכים ֶאִרְּצַבְּמ ֶׁשינּוְיַה

ן  ֶּביַחִׁשל ָמ ֶׁשמֹוא ְׁשָּיִרְטיַמִג ְּב"ָּפִריֵצי ַעְּמָך"א ֶׁש"ליטר ש צּו'ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ְּבֶאֶרץ ַהְּצִבי ְוָכָלה ְבָידֹו

' ת גמֹון ֵׁשֵכְו. ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשל ָמיו ֶׁשָתֹוּלֻעל ְּפת ַעֹויׁשִּבְלַּמת ַהֹוּפִלְּקם ַהֵהן ֶׁשיָוֵּכ,  ְנֶחְמָיה ֶּבן חּוִׁשיֵאל,ףֵסיֹו

ה ָיָר ְׁשמֹוְּׁשן ֶׁשט ָּדֶבֵּׁשִמ'  גיַחִׁש ָמׁשֵּי ֶׁש:)ג קצד"ח(ר ַהּזֹן ַּבֵּיַע .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,הָיְמֶחְנּו, הָיָרְׁש, םֵחַנְמ: יםיִחִׁשְּמַה

ִיְהֶיה ִמְלָחָמה ְּבִגיַמְטִרָּיא ב "תשעא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמר ְלזֲֹע ַלידֹוִקְפַתְו

 ִמְלָחָמה ְּבִגיַמְטִרָּיאָּנִׂשיא ָּבָרק חּוֵסיין אֹוָּבָמה ַהֶׁש, א"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ןַאֶמִריָקה ִאיַרא

  ".ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש "בתּוָּכ ַהְבִגיַמְטִרָּיאּו ,ַּגְרִעיִנית

 רָּתֻמ ,רַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהת ֶׁשמֹוקֹוְּמל ַהָכְּב יםִרֵחַא יםִׁשרּוֵּפ ׁשֵי יַלאּו בֵׁשחֹו הָּתַאְו ,יןִּצִקְל רֵתיֹו יןִמֲאַמ ָךיְנֵא םִא

 קֵפָס לַע םַגְו ,לֵאָרְׂשִי לַלְּכ לֶׁש ׁשֶפֶנ ַחּוּקִּפ יאִה גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ יֵרֲהַו ,תֶמֱא הֶז יַלאּו קֵפָּסַה דַּצִמ שׁשְֹחַל ָךְל

ְּפִניִמּיּות  לֶׁש יםִנָיְנִע דּוּמִלְל ל"ַזֲח יֵרְבִּד םּוּיִק יֵדְי לַע לֵאָרְׂשִּיִמ יםִּבַר ילִּצַהְל ָךְּתְלָכְיִבּו ,תָּבַּׁשַה תֶא יןִלְּלַחְמ ׁשֶפֶנ ַחּוּקִּפ

אי ַחר יֹון ַּבעֹוְמי ִׁשִּבַרא ֶׁש"ין שליטִמאְלַהר ֵמ"מֹוְדַאם ָהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ׁשדֹוָּקַה רַהּזַֹה רֶפֵסְּב דּוּמִלְל טָרְפִבּו ,ַהּתֹוָרה

א "ז שליט" הרמיףִסהֹוְו. אתּזֹה ַהָמָחְלִּמַהים ֵמִלֹוּצ ִנתֹוָרֹוים ּתִדְמֹוּלת ֶׁשכּוְזִּבֶׁש, סַרָפם ּודֹות ֱאֶמֶחְלִמא ָּיִרְטיַמִגְּב

)ברכות ט(א ָרָמְּגז ְּבֶמ ֶרׁשֵּיֶׁש יף ִסהֹוְו .ב"תשע'הת ֹוּיִתאֹו, ְּדַחקַה ִּבְׁשַעת ְּכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו .

ם ִאֶׁש". ֲעָמֵלק ּגֹוִים ֵראִׁשית" )כ, במדבר כד( בתּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיאד  סֹוׁשָרז ְּדֶמט ֶרָׁשְּפא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"הרה

, "הָרא תֹוֵצן ֵּתֹוּיִּצי ִמִּכ"א "ָרְּגם ַהֵׁשְּב' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. קֵלָמ ֲעׁשֶרת ׁשֹ ֶאיַעִנְכַנ, ס"ֵּדְרַּפל ַהת ָּכד ֶאַמְלִנ

, הָלָּבַּקד ַהּוּמִלה ְּבָילּוה ְּתָּלֻאְּגַהְו, םִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִּצא ִמ הּורֹוקֹור ְמַּקִעֶׁש, הָרֹוּתת ַהדֹות סֹוּוּלַּגְת ִהינּוְיַה

ן ן ֶּבעֹוְמי ִׁשִּבַר ןֵכְו .לֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאַרֹויא ּתִהְו, נּוֵקְד ִציַחִׁשת ְמַרֹוא ּתָעְמא ִקָעְמה ִקֶּלַּגְתה ִּתי ֶזֵדל ְיַעְו

ב תּוָּכ ַהְּבִגיַמְטִרָּיא ג"תשעא ֶׁש"שליטן זֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ג"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא ת ֹוּיִתאֹום ָהִע יָחיֹו

' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .יםִּלִּמם ַהִע ". ֶאָחדה"הויָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה  ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהה"הויְוָהָיה " )ט, זכריה יד(

  .ַהִּמִּלים ְוָהאֹוִתּיֹותם ִע ָיבֹוא ַהּגֹוֵאל ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבִגיַמְטִרָּיא ג"תשעֶׁשא "ב שליטֵל

ה ֶּכְזן ִניָסה ִניֶזֵאְּב: יםִלֲאֹום ׁשָּלֻּכה ֶׁשָלדֹוְּגה ַהָלֵאְּׁשַהְו. ין ִליָּגֵאלְּבִניָסן ִנְגֲאלּו ּוְבִניָסן ֲעִתיִד .)ה יא"ר(א ָרָמְּגַּב

ים ִׂשעֹו, יםִרָבי ְּדֵנל ְׁשר ֶׁשּוּבִחת ַהַּדֻקת ְנת ֶאַעַדים ָלִצ רֹונּוְחַנם ֲאִאל ֶׁש"יַזִרֲאי ָהֵבְתִכל ְּבָל ְּכנּו ָלׁשֵיְו. ְךָכְל

 בתּוָּכ

 םַגְו

 ינּוִצָמ
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: דאֹד ְמא ַעָלְפז ִנֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו. םיֶהיֵנר ֵּבּוּבִחת ַהַּדֻקא ְנא הּוֵצֹוּיר ֶׁשָּפְסִּמַהְו, ַּבֵּׁשִניד ָחים ֶאיִלִּפְכ ַמּוינְיַה; םיֶהיֵנה ֵּבָאָּכַה

י ֵד ְּכ,ה"ָּלֻאְּגים ִמָע ְּפח"ַסֶּפיל ִּפְכ ַנינּוְיַה. ו"י ָוִלה ְּבָּלֻאה ְּגָרֹוּתב ַּבתּוָּכי ֶׁשִפְּכ', הָּלֻאְּג'ְו' חַסֶּפ'ל ֶׁש, הָאָּכה ַהֶׂשֲעם ַנִא

, ל"ַטים ִמָע ְּפח"ַס ֶּפןֵכְו. ןֵמים ָאִמֲחַרב ְּברֹוָק ְּבנּוֵּבח ִלַמְשִי ְוינּויֵנ ֵעאּוְרִי. 5772ל ֵּבַקְנ, יםִרְּבַחְתם ִמי ֵהַתת ָמַעַדָל

ְוֵכן מּוָבא  .ַעדּוָּיים ַּכִתֵּמת ַהַּיִחל ְּתד ֶׁשֹוּסא ַהל הּוַט ְו.לַּטיד ַהִרר מֹוַמים לֹויִלִחְתח ַמַסֶפי ְּבֵרֲהֶׁש. 5772א ָּיִרְטיַמִגְּב

 לַּטים ֶׁשִארֹוְו, א ַאֲחרֹוָנה"ֶׁשֵּמֶהם ְמַקֶּבֶלת ֵה, ו"א ָוא"ד ֵה"ל ְּכִמְנַין יֹו"ַט) שצא' ב ע"שבת ח(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְּבפרע

  .תעֹוָּפְׁשַהל ַהת ָּכל ֶאֵלֹוּכל "ַטר ַּפְסִמְּד, תֹוּיִתאֹול "ַטם ֶה ָּבׁשת ֵיירֹוִפר ְסֶׂשן ֶעֵכְו .ג ְיסֹוד ּוַמְלכּותֵּוַזְמ

 )תהילים(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִטּוּקִּלַה'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמה ַּכָּלֻאְּגץ ַה ֵקֹוז ּבָמְרִּנ ֶׁשת"כהם ן ֵׁשַיְנִמא ְּכ הּוַהּכֹוֵללם  ִעת"כדם ֵׁש

ְוָאְמָנם . ב"ִמֵּׁשם ע' הּוא ֵׁשם א, ת"ְוִהֵּנה ֶזה כה. ה"ת י"ת כה"ר. ַהְללּוָיּה ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ָּכל

ֲהֵרי , ץ"עֹוֶלה ֵק, א"ד ֵה" יֹו,ה"ד ֵה" יֹו,י"ד ֵה"ְויֹו. 'י ִּגיַמְטִרָּיא ש"ד ְּפָעִמים ֵה"ִּכי יֹו, ה"ָׁשְרׁשֹו הּוא י

 ְמֵהָרהת אֹוְרִל ִויַכֵּון )ח ג"ר(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחי ֵעִרְפ'א ִּבָבמּון ֵכ ְו.ְוָהֵבן ֶזה, ה"ֲהֵרי תכ', ׁש ַההֶרְוׁשֹ. כ"ת

ְוהּוא ַהֵּׁשם ֲאֶׁשר , ה"כת ת"ס, "'ָך היִּכי לֹא ָעַזְבָּת ּדְֹרֶׁש" )ת ה"ס(ם א ָׁשָבן מּוֵכְו. ה"ת תכ"ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזָך ס

ְוָכל ַהְמַכֵּון ּבֹו ִניצֹול ֵמָאָדם ָרע ָּכל ,  ְוהּוא ְּפִניִמי ֶׁשל ַׁשַּדי"ָךָלָמה ַתֶּכה ֵרֶע", ָהַרג מֶֹשה ּבֹו ֶאת ַהִּמְצִרי

 ג"יף הרהִסהֹוְו. ב"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא ים ִּלִּמם ַהִעה "ם תכֵּׁשַהא ֶׁש"ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ַהּיֹום

 ת ְׁשַנהַּבַּלְיָלה ַההּוא ָנְדָד" )א, אסתר ו(ב תּוָּכַּב, יםִרּות ּפַּלֻאְגם ִּבז ַּגָּמֻר ְמה"תכם ֵּׁשא ֶׁש"ס שליטעְלייֶזם ַמָהָרְבַא 'ר

  ."ְךַהֶּמֶל

, ת ְלַיֲעקֹב''ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ִּתֵּתן ֱאֶמ. ֶׁשַּדְרָּגתֹו ֱאֶמת, ְּבַדְרַּגת ַיֲעקֹב ָּתלּוי ֵקץ ַהְּגֻאָּלה .)תיקונים ד(ר ַהּזַֹּב

ת ''ֱאֶמ"ְלַקֵּים ָּבֶהם , ָמאַתִים ְוִתְׁשִעים, ץ''ֶאֶרץ ֶאֶלף ָר. הּוא ִסיָמן ֶאֶלף ָמאַתִים ִּתְׁשִעיםֶׁש

 ץ"ֶרֶאת ַבֵתז ְּבמּוה ָרָנ ָׁש1290אל ֵּיִנל ָּדץ ֶׁשֵּקַהר ֶׁשֵאָבר ְמַהּזֹ ַה.ץ''ְּכֶׁשִּיְהיּו ַבחּוץ ְּכֶחְׁשּבֹון ֶאֶר, "ץ ִּתְצָמח''ֵמֶאֶר

 ".ץ ִּתְצָמח''ת ֵמֶאֶר''ֱאֶמ" בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, לֵאָּג ִנּהָתכּוְזִּבב ֶׁשקֲֹעל ַית ֶׁשֶמֱאת ָהַּדִמ ְלָקׁשּורה ל ֶזָכ ְו,ץ"ף רֶלֶא יאִהֶׁש

ץ "ֶרֶאה ְלת ֶזיף ֶאִסנֹוְו" ץֶרֶאֵמ"ל  ֶׁש'מת אֹום ָהד ִעַח ַיתֶמֱאל א ֶׁשָּיִרְטיַמִּגת ַהב ֶאֵּׁשַחם ְנִאֶׁש, יוָרָבת ְּדר ֶאֵאָבה ְלֶאְרִנ

ֱאֶמת "יף שִס הֹוא" שליטר" ואאמו.ב"תשעל ֵלֹוּכם ַהִע ְוא"תשעת ַנל ְׁשז ַעֵּמַרְּמ ֶׁש1771ל ֵּבַק ְנ1290ן ַיְנִמְּכ

  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִג ְּב"ֵמֶאֶרץ

ו(' רּוּט'ַּב ו"א נ  ָהָאמּור "ַּגַּדְלִּתי ְוִהְתַקַּדְׁשִּתיְוִהְת" ְוִיְתַקֵּדׁש הּוַסד ַעל ִּפי ַהִּמְקָרא ִיְתַּגֵּדל )ח 

 , ַּתְרּגּוםןֹוׁש ּוַמה ֶׁשָאנּו אֹוְמִרין ַהַּקִּדיׁש ִּבְל.ה" ֶׁשָאז ִיְתַּגֵדל ְשמֹו ֶׁשל הקב,ְּבִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג

ק ִּדְבָרכֹות ְּבָׁשָעה " ִּכְדִאיָתא ְּבפ,ה ִנְזָּכר ְלֻחְרַּבן ַהַּבִית ְוָגלּות ִיְׂשָרֵאל" ֶזה הקביֵדל ְיֶׁשַע ְמָפְרִׁשים ׁשֵי

ה ְמַנְעֵנַע ְברֹאׁשֹו ְואֹוֵמר אֹוי ַלָּבִנים ֶׁשָּגלּו ֵמַעל ֻׁשְלַחן " הקבאָּב ַריּהֵמא ְׁשֵהְיֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנין ָאֵמן 

 ְוִאם . ְוַּכְבָיכֹול ֶׁשֵּיׁש ְּדָאָגה ְלָפָניו,ֹו ּוַמה ּלֹו ְלָאב ֶׁשָּכָכה ְמַקְּלִסין אֹותֹו ָבָניו ְוִרֲחָקם ֵמַעל ֻׁשְלָחנ.ֲאִביֶהם

ן ֵכְו . ֲאָרִמיתן ֶׁשֵאיָנן ַמִּכיִרי, אֹוְמִרים אֹותֹו ְּבָלׁשֹון ֶׁשּלֹא ָיִבינּוןל ֵּכַע ,ָיִבינּו ַהַּמְלָאִכים ֶזה ְיַקְטְרגּו ָעֵלינּו

ן ֵכְו .ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַה ִעְךַרָּבְתִי אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל ְךַרָבְמ אָּבַר ּהיֵמְׁש אֵהְיל ת ֶׁש"סת ְו"רָה

א "שליטן זֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹו  ְו.ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגים ְּבִּלִּמם ַה ִעאָּיַמְלי ָעֵמְלָעְלם ּוַלָע ְלְךַרָבְמ

 )מז, תהילים קו(וכן הכתוב . ָחָמָתאֶנְׁשְּבָחָתא ְוִּתיָרָתא ִׁשְרָכָתא ִּבל ָּכ יׁשִּדַּקח ַהַסל נֹת ֶׁש"ר ָהְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשעֶׁש

 י"אדנָּברּוְך : דֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתָךוהֹוִׁשיֵענּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים ְלהֹ"

עיין שם באבן . [5772 בגימטריא ".ּהָילּוֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן ַהְלֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהע

  ].ם שהכתוב מדבר על הגאולה"ק ובמלבי"וברד, עזרא

 ןֵכְו

 ינּוִצָמ

 אָבמּו
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ץ "ֵק, ְצָחקֵּכן ָיָצא ִמּלֹוט ִי, ְּכמֹו ֶׁשֵּמַאְבָרָהם ָיָצא ִיְצָחק )נח' וירא ע' פ( ל"ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּב

 " ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּיםְךָּדִוד ֶמֶל"ים ֶׁשִא רֹו." ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּיםְךָּדִוד ֶמֶל"ְּדַהְינּו ַהָּמִׁשיַח ְּבסֹוד , י"ַח

י ִפְלּו .ַחין ֹוׁשְלת ִּבֶרֶמֱאיא ֶנִהְו, ַקָּיםת ַבֵתת ְּבֶזֶמְרִּנ ַההָעבּוְׁש דסֹוא ְּבץ הּוֵּקַה ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ץֵּקד ַהל סֹוז ַעֵּמַרְמ

ן יָוֵּכ. י"ח ןֹוׁשְלה ִּבָרְמֶאת ֶנת רּוַּלִגְמם ִּבַגְו, אלֵּיִנָדם ְּבַגְו, ינּוִזֲאַהם ְּב ַּגּהָּתִעץ ְּבל ֵקה ַעָעבּוְּׁש ַהַעּוּדר ַמֵתן יֹוָבה מּוֶז

י "ל חץ ֶׁשאת ֵקֵרְקִנְו, ףּוּגם ַהּוּיִסץ ְויא ֵקד ִהסֹוְית ַהֶרֶטֲעם ֶׁשֵׁשְּכ, קֶמעֹר ְבאּוֵּבַהְו. י"ץ ַח"ֵקד א סֹוץ הּוֵּקד ַהֹוּסֶׁש

ַחי  דִוית ָּדת ֵּבכּוְל ַמׁשּוּדל ִחד ֶׁשֹוּסיא ַהִהד ֶׁשסֹוְית ַהֶרֶטד ֲעסֹוא ְּבן הּורֹוֲחַאץ ָהֵּק ַהְךָּכ. ַעדּוָּיה ַּכָרְדִּׁשת ַהֹוּיִלחּו

וגם במספר , ם סופית גם במספר שש מאות"אם מחשבים את המ, ה"תשע אָּיִרְטַמיִגְּב  ַחי ְוַקָּיםוכן. ְוַקָּים

ר ָּפְסִּמא ַההּוֶׁש, עַבֶׁשן ֹוׁשְּליא ִמ ִההָעבּוְׁשן ֵכ ְו .על מדרש פליאה' כתונת תשבץ'כפי שמחשב הספר , ארבעים

 דסֹוְית ַהֶרֶטֲע ְךֶרת ֶּדֶלֶעֹוה ּפָעבּוְּׁש ֶׁש.)משפטים קטז(ר ַהּזַֹהֵמ' םל ָּדַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ. דסֹוְית ַהֶרֶטֲעל ֶׁש

ד סֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהיקִּדַצן ֵכְו. הֶּזם ַהקֹוָּמת ַהיַזִחֲא ַּביעּוִּבְׁשת ִהבֹוָאן ָהֵכָּלם ֶׁש ָׁשנּוְרַאֵבּו". הָעבּוית ְׁשִרְּב"ד סֹוְּב

 יְלׁשֹוִנ קִּתְדַּב .יְיִמיִנ חִּתְׁשַּכ ְירּוָׁשָלםֶאְׁשָּכֵחְך  ִאם" )ה, תהילים קלז (בתּוָּכל ַהת ֶׁש"ס, םיַחי ַקָיְוֵכן . יץ ָּדֵקת ֹוּיִתאֹו

ים ִּלִהְת ִּבי"חר מֹוְזִמן ֵכְו. הָּלֻאְגל ַהה ַעָחָטְבַהה ְוָעבּות ְׁשיַנִחְבם ִּבא ַּגה הּוֶּזק ַהסּוָּפַהְו". ילֹא ֶאְזְּכֵרִכ ם ִאיְלִחִּכ

 ג"תשעת ַנְׁשּו". ַמְגִּדל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם" קסּוָּפם ַּבֵּיַּתְסִמ

. ןָּמַקְלִדְּכ "ּו ִּכי ָחָרה לֹוְתָּגֲעׁש ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ּומֹוְסֵדי ָהִרים ִיְרָּגזּו ַוִּיִּתְגַעׁשַו" הֶּזר ַהמֹוְזִּמים ַּבִמָעְּפ' ת בֶזֶּמֻרְמ

 אָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָהִע ֲעֶטֶרת ַהְיסֹודן ֵכְו .ייִׁשִמֲחף ַהֶלֶאת ָהַּלִחְּתִמי "חה ַהָאֵּמם ַהים ֵהִּיִחְכֹוּנה ַהָנה ָׁשָאֵּמן ַהֵכְו

  .ג"תשע

ן ה ִמיֶזל ֵאַאָׁשְו, א"ָרְּגַה ץֵק לַע 'יׁשִא ןזֹוֲח'ַה תֶא לַאָׁש ןָמייְנֵרְּג ש"גרַהֶׁש )קפז 'ע ג"ח( 'יׁשִא הֵׂשֲעַמ' רֶפֵסְּב אָבמּו

 .ֹוּלֶׁש ץֵּקַה זָּמֻרְמ א"ָרְּגַה בֵתֹוּכֶׁש יִנֲא יַעִּבְׁשַמ יםִּלִּמַּבֶׁש הָנָע' יׁשן ִאזֹוֲח'ַהְו. רֹוְפִסא ְּב"ָרְּג ַהיַעִּבְׁשה ַמָעבּוְׁש

יף ִסהֹוְו. הָעבּוְּׁשל ַה ֶׁשׁשֶרּׁשַֹה תֹוּיִתאֹו ןֵהֶׁש ב"שע תֹוּיִתאֹוָּב אהּו זֶמֶרָהֶׁש הֶאְרִנ ',תַה תנֹוְׁשִּב הָיָה א"ָרְּגַהֶׁש ןיָוֵכְו

, ן"ִיַע, ד"ֹוי, ת"יֵּב, ן"יִׁש, מ"ֶמ, י"ִנ ַאַע"יִּבְׁשַמים ִּלִּמל ַהי ֶׁשּוּלִּמת ַהֹוּיִתאֹוא ֶׁש"ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרה

  . ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכַהי ְוּוּלִּמת ַהֹוּיִתם אֹוִע. ד"ֹוי, ן"ּונ, ף"ֶלָא

 יִּכ ,א"תקמ תַנְׁש לַע ץֵק מּוְסְרִּפֶׁש 'םַענֹ יֵכְרַּד' רֶפֵסְל היָחִתְּפַבּו ',יםיִדִסֲח תַנְׁשִּמ'ַה לַעַּבִמ 'בָבֵל רֶשיֹ' רֶפֵסְּב

 הָחְנִמ ןַמְז אֵציֹו הֶז יִפְלּו ,תעֹוָׁש עַּבְרַאְו יםִרְׂשֶעְל םקֹוְמִּב תעֹוָׁש הֵרְׂשֶע יםֵּתְׁשִל יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה תֶא קּוְּלִח

לפי החשבון שלהם , א על זמן הערב"ואף על פי שהם פירשו את דברי הגר. א"תקמְּב בָרֲעַמְל הֶטנֹו לֵּצַהֶׁש הָלדֹוְּג

א כותב " שהגר)'ב עמוד של"ח(א "י עדס שליט"א מאת הגר"עיין בספר על קבלת הגר. שאלף מתחלק לשתים עשרה

תהילים (ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻר ְמה"תשעת ַנן ְׁשֵכְו. ולא לשתים עשרה, מפורש שמחלקים את האלף לעשרים וארבע שעות

ר ֵּבַדְמק ַהסּוָּפת ַה" רה"שעתן ֵכְו. יםִפָלֲא' הל ת ַעֶזֶּמַרְמַה, 'הת  אֹוׁשה ֵיי ֶזֵנְפִלְו". ָוהה ְיַעיִׁשֹוּתָאָדם ּוְבֵהָמה " )ז, לו

". לֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו ָּתִׂשימּו ֲעֵליֶהם ְלׁשםִׁש מֹולְּת ִׂשיםעם ֵה ֲאֶׁשר ֵבִניםַמְתּכֶנת ַהְּל ְוֶאת" )ח ,שמות ה(, םִיַרְצת ִמלּול ָּגַע

  .יָךָזְכֵרנּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶנ הָּלִפְּתח ַהַס נֹ ְּבִגיַמְטִרָּיאה"תשען ֵכְו

א ָתְבְקִעְּב ֶׁש)פרשת נצבים(' ןָתָנהֹות ְיֶרֶאְפִּת 'רֹוְפִסל ְּב"יץ זצִׁשיְּבן ַאָתָנהֹוְי' ן ראֹוָּגל ַהים ֶׁשיִלִהְבַּמיו ַהָרָבת ְּדֶא

' ם הֶדֹוּק ֶׁש"ָךְצֶּבִקב ְוָׁשְו"ק ּוסָּפַהאת ֵמק זֵֹּיַדְמּו, לֵאָרְׂשם ִיי ַעֵנְפל ִלֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאב ְלּוׁשה ָּתיָנִכְּׁשא ַהיָחִׁשְמִּד

ן ָלָלְגִּבֶׁש, תרֹום ָצֵחַרְי' ם היֶהֵל ֲעאּובָֹיְו, ץֶרָאץ ָלחּוים ְּבִדהּוְּיל ַהן ַעֵגָּיי ֶׁשה ִמֶיְהא ִיה לֹל ֶזַלְגִבּו, ץֵּבַק ְיְךר ָּכַחַאְו, בּוׁשָי

, יַחִׁשל ָמ ֶׁשלֹוְבן ֶחָיְנִע ָההּוֶז, "יםִּמַעל ָהָּכ ִמָךְצֶּבִקב ְוָׁשְו": יוָרָבה ְּדֵּנִהְו. יּהיֵנִמֲחא ַאלֹי ְויֵתל ֵי"ַז ֲחרּוְמָא

 נּוָּמה ִעיָנִכְּׁשי ַהם ִּכַעַּטַהְו, יּהיֵנִמֲחא ַאלֹי ְויֵת ֵירּוְמל ָאֵאָרְׂשי ִיֵמְכַחים ֵמִּבַרד ֶׁשַע, הָּלֻאְּג ַלְךמּוה ָסֶיְהִּיֶׁש

 מּוָבא

 ןֵכְו

 ןֵּיַע

יא ִבָנְו
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ץ ֶרֶאם ְלֶדֹוּקב ִמּוׁשה ָייָנִכְּׁשק ַהַר, תַחם ַאַעַפ ְּבנּוָּתה ִאיָנִכְּׁשב ַהּוׁשא ָיה לָֹּלֻאְּגת ַהֵעְלּו, נּוֵרְמָׁשים ְלִנָּבל ַהם ַעת ֵאלּוָּגַּב

. ןֵגאן ָמין ָּכי ֵאת ִּכקֹוצּות ְמרֹו ָצינּוֵלה ָעֶיְה ִינּוֵּבְרִקין ְּבֵא' הה ַוָלֹוּג ַּבנּוָאֶׁשן ְּכם ֵּכִאְו, םָׁש ְלנּוְחַנב ֲאּוׁש ָנְךר ָּכַחַאְו, לֵאָרְׂשִי

א ָבן מּוֵכְו. תַחם ַאַעַפה ְּבֶיְהא ִילְֹו, "ָךְצֶּבִקְו "ְךר ָּכַחַאְו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאְל' ב הּוׁשה ָיָּלִחְּתי ִמִּכ" בָׁשְו"א ָרְּקר ַהַמֲא ַמהּוֶזְו

: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. הָּיִנְּׁשם ַהַעַּפל ַהז ַעֵּמַרְמ, "ָךְצֶּבִקב ְוָׁשְו"ק סּוָּפַהְו, תֹוּיֻלץ ָּגּוּבִקם ִיַמֲעה ַּפֶיְהִּיֶׁש) ג, דברים ל(ב "נציַהֵמ' רָבק ָּדֵמֲעַה'ְּב

א ֵציֹוְו". ָךְצֶּבִקב ְוָׁשְו"יב ִתְכִדְּכ, יתִנ ֵׁשדֹוָי' יף הִסן יֹוי ֵכֵרֲחַאְו, תֹוּיֻכְלַּמן ַהיֹוְׁשי ִרֵדל ְיַע, תֹוּיֻלץ ָּגּוּבת ִקַצה ְקֶיְהה ִיָּלִחְּתִּמֶׁש

 ּוּל ֵאיַחִׁשָּמת ַהיַאִבְּבֶׁש', יםִּיץ ַחֵפָח'ם ֶהֵׁשר ְּבַמָאל ֶׁש"יין זצֵטְׁשיְנִוי ֶל"גרַהא ֵמָבן מּוֵכְו. יִנֵּׁשת ַהֹוּיֻלץ ָּגּוּבִּקי ַהֵנְפב ִלּוׁשה ָּתיָנִכְּׁשַהיו ֶׁשָרָבְּדִמ

ובא לציון 'במכתב לספר (א "יין שליטֵטְׁשיְנִּביג רּוִלר ֶזֵׁשָא' ג ר"י הרהֵרְבת ִּדיא ֶאִבָנְו. תֹוּיֻכר ְזֵת יֹוכּוְרָטְצִיְו, לֵאָּגִהה ְלֶׁשר ָקֵתם יֹוֶהה ָלֶיְהל ִי"חוְּבֶׁש

 יַעִּגר ַיֶׁשֲאל ַּכ"ים זצִּיץ ַחֵפָחֶהי ֵמִּתְעַמא ָׁש"יין שליטֵטְׁשיְנִואל ֶלֵקְזֶחְי'  ריַחִּגְׁשַּמי ַהר ִלַמל ָא"חוי ְלִתיָעִסי ְנֵנְפִל )'גואל

ץ ֶרֶא ְּביּוְהִּי ֶׁשּוּלים ֵאִנֵכְּׁשל ַהת ָּכים ֶאיִנִמְזל ַמם ָּכֶדקֹו; הָּנֻתַחת ְלנֹוָמְז ַהמֹו ְּכיּוְהִי, תֹוָּלֻאְגף ִּבֵתַּתְׁשִהת ְלנֹוָמְזַה ַהיַחִׁשָּמַה

  .רֵתיֹוים ְּבִבָרקְֹמת ַהק ֶאים ַריִנִמְזַמ, יםִּקַחְרֶּמים ַּבִאָצְמִּנ ֶׁשּוּלל ֵאָבֲא. לֵאָרְׂשִי

  מכתב
    .השריפה בעיר רחובותא בענין "מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"מאת הרה

  ב'' התשעבניסן'                                                                                         ד .'וכו' סוד החשמל'לכבוד עורך העלון 

  .ו"השריפה הנוראה של האבא וחמשת בניו בעיר רחובות תבלה מדהימה שמצאתי על ט פתמצור

 .שמכפרת על כל ישראל א נדב ואביהושריפת הילדים היא בבחינת ששריפתמר א רבה של העיר רחובות א"ש קוק שליט"הגר

 .כל עם ישראלאת  לתשובה עוררל חייביםאסונות כאלו קשים ו
ואת , ניסן'  שהסתיימו באלאחר ימי המילואיםהמדברת על הקמת המשכן פרשת שמיני חצי הראשון של  בהמופיעהטבלה 

ומופיעים בה  . נדב ואביהוא לכפרת כלל ישראלנשרפווהכל בסמוך לפסוקים שבהם . ה בתורה בשבוע הבא"הפרשה נקרא אי

  .ב"תשע והשנה שאערשם המשפחה כן  וגיא והאבא י שירהאיתמר אליהב אביתר אמית לדיםיכל השמות 
  :הממצאים

  .'ר"שאע' 'א"גי' 'ר"איתמ' 'ה"שיר' 'י"אמית' 'ר"אבית' 'ב"אליה' 'ב"תשע'. 
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  מכתב

    .הפיגוע בצרפתא בענין "מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"מאת הרה

  ב'' התשעאדרכו ב

  .'וכו' סוד החשמל'לכבוד עורך העלון 

והילדה . ד"ו גבריאל ואריה היד ובני" הייונתן סנדלר' רנרצח טבלה מדהימה שמצאתי על הפיגוע בטולוז שבצרפת שבו  פתמצור

  .ד"מרים חנה מונסונגו הי

  :הממצאים

  .'קרבן' ' חנהמרים' 'אריה' 'יונתן' 'ב"תשע' 'בטולוז' 'בצרפת' 'פגוע'. 

את , ראוהפגוע ארע ביום שני בו קראנו בתורה בפרשת ויק. שהם פרשיות השבוע' ויקרא'ו' פקודי'כל הממצאים בפרשיות 

  .וזה מראה על קשר ביניהם, וכן כמעט כל הממצאים הם בהיפוך אותיות. ם הרמזים האלועהפסוקים 

 מופיע בדילוג ב"תשע וכמו כן , הוא מינימלי בתורה'ב" תשעבטולוז  בצרפת'פגוע'המלים ל המדהים שבטבלה שהפגישה ש

 'יונתן'  והשם,"קרבןאדם כי יקריב מכם "סוק והמדהים ביותר שהטבלה מופיעה בפרשת השבוע בפ . אותיות3קטן של 

וזה . יונתן סנדלרבגימטריא , עם המילים והאותיות ,"אדם כי יקריב מכם קרבן"וכן הפסוק . קרבןמופיע בדיוק מעל המלה 

  .לדעתי יש בטבלה הזו חיזוק אמונה כי הדברים רחוקים מלהיות מקרה. ם"אלהי פעמים שם 'יגם הגימטריא של 

, משיח מרמזים על אריה ומריםוהשמות .  מרמז על מידת הדיןגבריאל השם .כידועוסף י קשור למשיח בן יונתן השם כמו כן

  :]. סוטה יא[כמובא בגמרא , מריםושורשו מ, אריהשהוא בבחינת 
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  מכתב

  א"מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"מאת הרה

  .' וכו'החשמל סוד'לכבוד עורך העלון 

  ב"ז בשבט תשע"ט

נא לפרסם את המכתב  .י"בתושחש מן השמים "ישלח לו רפו' א ה"שליט  אלישיבש"מרן הגרישולח לכם טבלה שמצאתי על אני 

  .לזכותו

ח קנינים "ח אותיות כנגד מ" והדילוג הוא מ,הארוןקרשי המשכן ו בפרשת ב מופיעים בדילוג יחיד בתורה"ב אלישי"המילים הר

  להיותתלמיד חכם צריךשלומדים מהם  ל"הפסוקים הם בדיוק בפסוקים שחז .כןח קרשי המש"וכנגד מ. שהתורה נקנית בהם

  . וכמו כן אמות שבורות לרמז על תלמיד חכם שיסתפק במועט ,בחוץמזהב טהור בפנים והוא שכמו הארון תוכו כברו 

  

 
  

 הוא יסוד שלוםוכן , יוסףש ששמו "ובודאי מרן הגרי, המקובלים שכל מנהיגי הדור האחרון הם משורש משיח בן יוסף אמרו

ל "ועיין בליקוטי תורה להאריז, היינו היסוד של יוסף, וביתר עומק משיח בן יוסף הוא המלכות שביוסף. בבחינת יוסף כידוע

 הוא ח"משי הדילוג .ת"ח אמ"ק משי"ם הצדי"שלוף "יוס תיבות, בנוסף רואים בטבלה .שיסוד דיוסף נקרא שלום] נשא[

 מרמז על האות הראשונה ח"מ במספר הרב אלישיבהדילוג .  משיח בן יוסף ששייך למספר שש אותיות המרמז עלששב

ולא בפרשת תרומה ששם היה רק ,  וכן הדילוג נמצא בפרשת ויקהל שם כבר בונים את המשכן בפועל.חשימוהאחרונה של 

ושה מיה חלום בן שוסף יוכן .  את יוסףלתהמסמ',  שהקרשים במשכן היו בבחינת אות ו]:תיקונים לח[וכן מצינו בזהר  .ציווי

,  המסמל את החסד שגואלאלששם ,  מרמז על הגאולהאלישיבוכן . משיחעם האותיות בגימטריא אלישיב ו. ח"משית "ר

ושבתי בשלום אל " לפסוק ב"עשמקשר את הגאולה שתבא משם ] .תיקונים סז[מצינו בזהר  וכן .א" ויגאל את ישראל בבישיב

וגם על , שלוםמרמז גם על השם , ב"יוצא שהפסוק הזה שקשור לשם ע. משיחים'  מרמז על בשלוםר שם ש ומבא,"בית אבי

ב ''למ, ו שני משיחים''ו,  שלשת האבות'ש, "ובשלום תובלון":  ונביא את דברי הזהר."ושבתי בשלום", אלישיבהשם 

ת "ור. יבאשום יכל בו לחכה את " רב"אליש  וכן."יושבתי בשלום אל בית אב"וזהו שנאמר , ב''ם עולים לע''של ובשלו

 ".מֹוֵעד ָבא ִּכי ְלֶחְנָנּה ֵעת" .חנןוכן מקום מגוריו ברחוב ". ָאדֹוןְל לִֹהיםֱא ַמִניָׂש ֹוֵסףי ְנָךִּבּכֹה ָאַמר " ]ט ,בראשית מה[הכתוב 

וכן ידוע שיש מכתב מסבו . מלכיםוראש השנה ל,  הוא זמן של גאולהניסן' אוכן יום הולדתו . מלכות המסמל 10ומספר הבית 

יה חברהם אן בלום שוסף יא ש"דוד כץ שליט' ג ר"והוסיף הרה. עליו שהוא ינהיג את עם ישראל עד ביאת המשיח' לשם'בעל ה
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נחמיה בן , בגימטריא שמו של משיח בן יוסףיוסף שלום א ש"שליט' ש' ח' מ' ג ר" והוסיף הרה.א"ח ב"משית "ושה רמ

 בגימטריא הכתוב המרמז על הקץ יוסף שלום בן חיה מושהא ש"צור שליט, ש, י' ג ר"והוסיף הרה. ת עם האותיוחושיאל

 וכן .]א"לב שליט' ד' ג ר"התקבל מהרה. [ממקומך מלכנו תופיע וזה גם המספר של ".ְוָכל ְצָבָאםץ ֶרָאָהְו םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו"

  .בארמיה שהא י מןאת של "לישיב הוא גם ראלום שוסף יבנו רת של "הר

ֵקץ ָׁשם " ]ג, איוב כח[ עם המילים בגימטריא הכתוב יוסף שלום אלישיבא שרבינו "מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר" הרהוהוסיף

. שהיסוד נקרא איש] רכח' בלק ע[ל "ת מהאריז"כמובא בלק,  המסמל את יוסףש"אית "לישיב ראלום שוסף י וכן רבנו ".ַלחֶׁשְך

 :ל שם לראות עוד רמזים"ונביא את דברי האריז ".איש צדיק"כתוב ן וכ. מאל הנכללים ביסודשמין ימצע את "רש "איוכן 

ל מפרש את "שהאריזואים ור .כי יסוד זעיר אנפין נקרא איש, ושבט גימטריא איש, שהוא היסוד, "וקם שבט מישראל"

 ש"אי שהוא בגימטריא "שבט"בחינת שהקימה תהיה דרך  ."וקם שבט מישראל"הפסוק בנבואת בלעם שמדבר על הגאולה 

וסף ית של " רש"איובארנו ש.  הוא משיח בן יוסף"וקם שבט"על הפסוק הזה ש' אור החיים'וכן נביא מה, המסמל את היסוד

וכפי . שהוא יסוד, טֶבֵׁש מלשון טָבְׁששנקרא . שבטחודש ,  מרמז על החודש הנוכחי שבו הרב חלה"שבט"וכן  .לישיבאלום ש

חודש , ב שבטים"ב חודשים כנגד י" ולפי החלוקה של י,המסמלת את היסוד' ר יצירה שחודש שבט נוצר באות צשמובא בספ

כנגד גאולת : 'אור החיים'ונביא חלק מדברי ה. ם הם בחודש שבט"מדוע שובבי' פרי צדיק' וכפי שמאריך ה.שבט הוא כנגד יוסף

פירוש , "וקם שבט מישראל" ראמ, נגד גאולת בעתהוכ, "דרך כוכב"אמר , אחישנה שהיא באמצעות זכות ישראל

על משיח בן דוד , "דרך כוכב מיעקב" עוד רמז במאמר .שיקום שבט אחד מישראל כדרך הקמים בעולם דרך טבע

א שהכתוב "לב שליט' ד' ג ר"והוסיף הרה .ירמוז על משיח בן אפרים, "וקם שבט מישראל"ואומרו , הרמוז בכוכב כנזכר

מרומז בנוסח התפילה שים ט "שבא ש"ז שליט"והוסיף הרמ. שבטאו איש בגימטריא "  באחרית הימים אתכםיקראאשר "

 דליוכן . ש שכאן מכוונים את היחוד של התפילה"כפי שרואים בסדור הרש, וברכה זו היא כנגד הגאולה. רכהבובה וטלום ש

 מדליו וזרעו יזל מים" ]ז, במדבר כד[' ור החייםא'כמובא ב, מרמז על המעבר בין הגלות לגאולה, שהוא מזלו של חודש שבט

לגלות לישראל בסוף ' לומר כי בערך בינה הגדולה אשר עתיד ה,  ואמר לשון דלי".ותנשא מלכותו' במים רבים וגו

ואמר כי הגם שעתה הוא , ט הם בגדר דלי בערכו"כל המ, בימי מלך המשיח שהוא שער החמשים של בינה, הדורות

 היא "ותנשא מלכותו" . במים רביםוזרעווהוא אומרו , יזכה לקחת מים רבים שהוא שער החמשים, דלי זרע ישראל

ומרומז במדרש .  שדן דין אמתדייןשמשיח בן יוסף הוא ] עם מתוק מדבש. משפטים קכ[וכן מצינו בזהר . המשיחמלכות 

אומרים . שמי השמים ופורש עליו מזיו כבודוה למשיח עד " שמעון בן פזי באותה שעה מגביה הקבמר רבי א]תצט' ילקוט ישעי[

 הכתוב ת" רב"אלישיא ש"לב שליט' ד' ג ר"והוסיף הרה . על אלו ועשה בהם מה שנפשך חפצהדייןלו אפרים משיח צדקנו הוי 

  ". ָׁשםמֹוְׁש ַׁשֵּכןְל ה"יהו ְבַחרִי ֶׁשרֲא ַּבָּמקֹום ֱאלֶֹהיָך צאן ּוָבָקר 'להְוָזַבְחָּת ֶּפַסח " ]ב ,דברים טז[, בית המקדשב  קרבן פסחשמדבר על

 כל זה נכתב במטרה לחזק את התפילות לרפואתו של רבנו יוסף שלום בן חיה מושה שהרי על משיח בן יוסף נצטווינו להרבות

   .םומכוונים עליו בכל תפלה בברכת בונה ירושלי. בתפילה

 מירושלים עיר הלכה פוסקי שניהם ,א"שליט ש"הגרי רןמ א"טחליבל ל"זצוק שינברג פ"הגרח מרן ר"מו בין קשר ראינו וכן

 ומרן .צדק שערי החולים בבית חדר באותו מאושפזים היו שניהם .רבות שנים בקשר והיו ,גיל באותו בערך ,ליטאים ,הקודש

 יתיםהז בהר ,חלקה באותה ונקבר ,ש"הגרי מרן של סבו ל"זצ הלשם בעל של הפטירה יום ,אדר ז"כב נפטר ל"זצוק פ"הגרח

 יוספא פנחס חייםו .יוסף בן למשיח הקשר על מרמז ,יוספא בן פנחס חיים ,פ"הגרח של שמו וכן .]הנביאים חלקת[

 גלזרסון מתתיהו 'ר ג"הרה אלינו ששלח טבלה ונצרף .דוד בן למשיח משפיע יוסף בן משיח כי .דוד בן משיח בגימטריא

 'ה"שיל' 'ף"יוס' 'ן"ב' 'ח"משי' 'ג"שינבר' 'ס"פנח' 'ם"חיי' 'ן"גאו' 'י"רב' הממצאים את רואים בה א"שליט

 התגלה ששם ויגש בפרשת והכל .'ב"אליש' ,ם"הלש' בטבלה רואים ובנוסף ].למשכב נפל הרב בו היום[ .'ם"פורי'

 עוד"."אחיו אל יוסף בהתודע" לפסוקים בסמיכות .דוד בן ומשיח יוסף בן משיח חיבור בסוד ,וליהודה לאחים יוסף

 "יגשוו ליא אנ שוג" בפסוק ת"בר מרומז ן"גאו הדילוג ".מיןינב ירצוא" בפסוק מרומז י"רב הדילוג ."חי ניב יוסף
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ה[ "םאישנ םימרח" בפסוק מרומז ח"משי הדילוג ם  ג ן  א כ ז  מ ו ר מ חחמורו י ש מ ל  ש   .  מרומז ה"שיל הדילוג]

  ".םאחיכ ףיוס יאנ רויאמ וויגש" בפסוק ת"בר מרומז ם"פורי הדילוג "הפרעל לאב יימנשוי"  בפסוק
  

  
  

  .ל לעילוי נשמתו"פ שינברג זצוק"כמה סיפורים על מורי ורבי הגרחמצורף 

  .הסיפורים כולם נשמעו מבעלי המעשה

בגדי הציצית וסיפרה אם המשפחה שפעם ספרה את , נגיד חשוב אצל משפחת ל"לחו היה מתארח בנסיעותיו ל" זצוקפ"הגרחמרן 

ובשתים ,  בגדי ציצית36 ו היתבאח,  בסיכותות חבילות שהיו מחובר3והספיקה לספור רק , ותכשיצא להתפנ, הרבים שהיה לובש

או , י"חורואים שסידר את הציציות במספר . מעבר לאלו היו עוד כמה חבילות שלא הספיקה לספור, ת בכל אח18 היו ותהאחר

כיוצא בו לולב אין , ציצית אין לה שיעורת ללולב שמקשרת בין ציצי:] מנחות מא. [הגמרא ונראה לתת טעם על פי .י"חפעמיים 

ג "י קשרים ו'השבציצית יש .] פנחס רכח[ומצינו בזהר . רך של הלולב והציצית כמה שרוציםו היינו שאפשר להוסיף על הא.לו שיעור

 שהוא קיים את מצות  וכיון.י חוליות" בסוד היסוד שמחובר לשדרה שיש בה ח נענועיםי"חכמו לולב יש בו וזה . י"חחליות יחד 

כיון שהוא מבריח עד אין , י אין לו שיעור למעלה"דמי שקשור לח, י"הוא קיים את זה דומה למצות לולב במספר ח, ציצית בלי שיעור

  . סוף

, אף אחד מהם לא מעיז לסרב,  יש ספינה והוא מזמין את ראשי הישיבות שמתארכים אצלו לשיט בספינה הנגידסיפרה שלבעלהעוד 

  .משום שרוצה לנצל את הזמן ללימוד תורה, פ שביקש מהם לפטור אותו מהשיט" מהגרחחוץ

ושאלה אותו אולי משהו לא בסדר ורוצה , היא שמה לב שאינו ישן במיטה, פ התארח אצלם"סיפרה שבאחד הפעמים שהגרחעוד 

ובשנה זו קיבל על עצמו , ור השנה החדשהוענה שיש לו מנהג כל שנה לקבל על עצמו קבלה מיוחדת ביום הכיפורים עב, מיטה אחרת

  ה.ב.צ.נ.ת .רק על כסא, וממילא הוא לא יכול לישון על מיטה, שלא להרים את רגליו מהרצפה
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